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ВІДГУКИ ГЛЯДАЧІВ:

Марія: Хочеться сказати, 
передача «Про Духовну бла-
годать» не просто так нази-
вається, тому що дійсно той 
посил, який від неї йшов від 
початку до кінця, і те, що 
тримається довго після пе-
редачі, — це і є та сама Ду-
ховна благодать, яку хочеть-
ся утримувати за відчуттями 
завжди в собі і примножува-
ти. Раніше, звичайно, ти не 
розумів, що це таке. 

І ось цей стан благодаті, 
він був, приходив до тебе. 
Може, під час роботи, під 
час ще якоїсь діяльності, під 
час якихось ситуацій. І ти 
це сприймав як якийсь дар 
згори, але не розумів, що це 

таке, і навіть не замислював-
ся про те, що можна, вияв-
ляється, завжди перебувати 
в такому стані. І це те, до 
чого потрібно прагнути.

Поліна: Я зрозуміла, що 
завжди, кожну секунду в 
своєму житті я обираю «тут 
і зараз». І воно ж видно, і 
воно відчувається, який по-
сил, кому служити — Богу 
чи дияволу. І що ось цей 
вибір — це не так, що ось я 
зараз живу, а потім коли-не-
будь прийду і буду біля воріт 
якихось, і ось я зараз виби-
раю Бога. Ні. Я вже зараз ви-
бираю!

Марія: Так, там якраз 
було озвучено, що самі люди 
вибирають: «Що ми ство-

рюємо? Світ Любові чи світ 
страждань?» І тоді я теж ще 
більше зрозуміла, що ось 
якщо, скажімо так, нава-
люється на тебе якась про-
сто легка печаль, смуток, 
то це вже не від духовного. 
Тому що перебування з Бо-
гом — це завжди радість, це 
завжди Щастя.

Катерина: Я хотіла дода-
ти, що це почуття, воно ж 
було завжди. 

З самого дитинства він 
був, але я не знала, що це 
почуття потрібно плекати. 
Що я можу вкладати в нього 
увагу. І від цього нібито його 
більше стає. І це ж щастя. Це 
найбільше щастя, яке може 
бути у людини. Дякуємо…

Хранитель 
злітної смуги  

Рано вранці 7 вересня 
2010 року в аеропорту «Поляр-
ний» міста Мирний напівсонні 
пасажири займали місця в са-
лоні літака ТУ-154. Авіалайнер 
готувався до вильоту. Скаже-
мо відразу: всі залишаться жи-
вими. Пізніше фахівці назвуть 
це дивом... З ЖИТТЯПродовження — на стор. 2

Три загадкових місця 
планети, пов'язаних 

із числом 7

Ікона Богородиці 
«Неопалима Купина»

БОГ Є ЛЮБОВ
Продовження — на стор. 9

Як найшвидше 
заснути в спеку 

Британські вчені провели 
дослідження, в ході яких ви-
явили, що близько 42% лю-
дей страждають безсонням 
через спеку. Вони розпові-
ли, як слід діяти, якщо не 
виходить заснути в умовах 
високої температури.

ЗДОРОВ’Я
Продовження — на стор. 3

Богородиця — це Провід-
ник сили Божої для кожної 
людини, що йде по духовному 
шляху, це сила Божої Любові, 
за допомогою якої звільняєть-
ся Душа людини від земних пе-
ревтілень.

З давніх-давен відомо, що 
число 7 непросте, воно мало 
сакральне значення для людей 
різних культур і цивілізацій, з 
ним пов'язано безліч легенд, 
обрядів, вірувань.

На каналі «АЛЛАТРА ТВ» вийшла нова передача «Про Духовну благодать». Це бесіда 
ведучої Тетяни з Ігорем Михайловичем Даниловим. Про Любов Божу, про те, як її на-
копичувати і досягати. Досвід чуттєвого сприйняття. Що таке духовна благодать? Як 
її набути? Чому люди її втрачають, впадаючи в смуток? Як активується свідомість на 
підступах людини до духовного шляху? Як знайти Життя справжнє всередині себе? Як 
завдяки простим інструментам відчути реальність духовного світу і зробити вибір?

Потрібно постійно
працювати над собою, 

бо дорога кожна
хвилина життя, яку

потрібно використову-
вати як дар Божий для

вдосконалення своєї 
душі.

СВІТ НАВКОЛО НАСПродовження — на стор. 14
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ЦЕ ЦІКАВО

«Дружно жити — горя не знати». (Прислів'я)

ВІД РЕДАКЦІЇ

Хульні помисли зазвичай 
соромляться визнавати ду-
ховному отцю, приховують їх 
і носять у серці своєму цілими 
десятиліттями. Це багатьох 
приводить до відчаю і без-
надії. Але саме в цьому і поля-
гає помилка християнина.

Зневіра, і тим паче відчай, 
є ознакою малодушності, оз-
накою того, що душа недо-
свідчена в духовному житті, 
в духовній боротьбі; ознака 
того, що людина не знає або 
забуває про те, який мило-
сердний і велелюбний Господь.

Не дай Боже піддатися 
духу зневіри! Від зневіри до від-
чаю один крок. Боронь Боже!

Ніколи не забувай, що зла 
сила, коли призводить душу 
до гріха, тоді показує їй Бо-
жественне милосердя і по-
блажливість, а коли людина 
впадає в гріх, тоді залякує її 
суворістю і правосуддям Бо-
жим, щоб увергнути в розпач і 
безперервну печаль. А ти знай 
його хитрість і роби навпаки: 
коли випаде нагода до гріха, 
відразу згадай про правосуддя 

Боже й суворість покарання, 
а коли згрішив, тоді швидше 
кайся, думаючи про милосердя 
Боже, але тільки не впадай у 
відчай.

Мужні і тверді духом не 
впадають у відчай в спо-
кусах, які б вони не були, а 
мужньо борються з ними або 
терпляче чекають їхнього 
кінця і тільки підсилюють 
молитви, частіше читають 
книги житій і повчань святих 
отців, частіше ходять до 
церкви, сповідують свої гріхи 
і причащаються Святих Хри-
стових Таїн.

У цьому випадку він швид-
ко залишає подвижника, і спо-
куса минає. Так і ти роби. І 
будь упевнений, що Господь 
простить тобі всякий гріх, 
тільки не сумуй, а щиросерд-
но кайся в ньому.

***
Радуйся, що для смирення 

твого Господь попустив тобі 
пізнати гіркоту гріха. Тепер 
ти, навчений досвідом жит-

тя, з великим почуттям, з 
більшою любов'ю дякувати-
меш Богові за порятунок від 
гріха, а пам'ять гріха і смерті 
триматиме тебе в постійно-
му рятівному почутті сми-
рення і лагідності.

***

Тепер скажу про смирен-
ня. О блаженне смирення, ти 
— Божественне, бо нахилило 
Своє небо, і втілилося в люд-
ство, і гріхи всього світу при-
кувало до Хреста. Душа моя 
тріпоче — як я можу сказати 
що-небудь про велич твою!

Від смиренності відбува-
ються: лагідність, привіт-
ність, розчулення, милосердя, 
тихість, благопокірность. 
Смирення не цікавиться пред-
метами незбагненними, а гор-

дий хоче дослідити глибину 
доль Господніх. Смиренний не 
хвалиться природними дару-
ваннями і гребує людськими 
похвалами: як одягнений в 
шовковий одяг, якщо на ньо-
го бризнути дьогтем, відбі-
гає, щоб не забруднити свого 
дорогого одягу, так і смирен-
ний тікає від людської слави. 
Властивість гордості — ба-
чити в собі тільки хороше, а 
в інших — тільки лихе. Вла-
стивість смирення — бачити 
свої гріхи, а в інших — добрі 
якості».

Багато чому можна 
повчитися, багато мудрості 
почерпнути з писань святих. 
Але головне — це почати 
реально працювати над со-
бою, реально змінювати свої 
звички і вчитися жити в Лю-
бові Божій. Дякуємо!

Щиро ваша, 
Анна Хатімлянська

НП НА ВИСОТІ 
10.600 МЕТРІВ

Літак знаходився в повітрі 
вже понад три години, коли 
відключився автопілот. Си-
туація неприємна, та це ще не 
НП. Але якесь шосте відчуття 
підказало командиру екіпажа 
Новосьолову, що цього разу 
все так просто не обійдеться.

Передбачаючи варіант 
із екстреною посадкою, він 
зв'язався з диспетчером: «У 
нас проблеми з електрожив-
ленням. Прошу підготувати 
запасний аеродром». Від-
повіді Новосьолов не почув 
— радіостанція пискнула і за-
мовкла. Літак залишився без 
радіозв'язку.

Слідом за автопілотом ста-
ли відключатися інші прила-
ди. Датчики крену і тангажа, 
покажчики курсу «вмирали» 
один за одним. Майже мит-
тєво вийшли з ладу всі навіга-
ційні прилади. «Завалилися» 
не тільки обидва авіагоризон-
ти, але і третій — резервний, 
що не передбачено жодними 
інструкціями, оскільки тако-
го просто не може бути ніко-
ли!

КУДИ СІДАТИ?
Без навігаційного облад-

нання екіпаж німий, глухий і 
сліпий. Це все одно, що вести 

автомобіль у 
надітому на го-
лову мішку. Си-
туація, що на-
віть не вимагає 
обдумування — 
тільки посадка, 
і посадка тер-
мінова: відклю-
чилися насоси, 
що перекачують 
пальне з крило-
вих баків у дви-
гуни, а це значить, що макси-
мум через 30 хвилин двигуни 
зупиняться, і літак почне про-
сто падати.

Літак знизився до 3.000 
метрів, внизу пагорби, тай-
га, сідати на які — справжнє 
самогубство. Блиснула срі-
бляста смуга — річка Іжма, 
Ту пішов уздовж неї. Показа-
лося  розташоване на березі 
річки селище Іжма. Командир 
і екіпаж виглядали відповід-
не для посадки місце. Якщо 
такого не буде знайдено, са-
дитимуть  літак вони на воду, 
прямо навпроти селища, щоб 
жителі Іжми надали допомогу 

тим, хто вціліє. І тут штурман 
крикнув: «Командире, смуга!»

Якби у льотчиків був час 
на обдумування, вони б, перш 
за все, здивувалися: звідки тут 
аеродром, який  не числиться 
в жодних реєстрах, не зазна-
чений ні на яких картах? Його 
просто не повинно бути! Це 
або галюцинація, або ... чудо. 
Ту-154 розвернувся і пішов 
убік смуги.

ПЛАЧ ЗА МАЛОЮ 
АВІАЦІЄЮ

Є населені пункти, куди 
ні поїздом не добратися, ні 
машиною не проїхати. З Ве-

ликою землею їх пов'язує 
мала авіація. Як-40, Ан-24, 
Л-410, Ан-2, ІЛ-14 та вер-
тольоти раніше для жи-
телів гірських аулів і тай-
гових селищ були звичним 
засобом пересування, як 
для нас сьогодні маршрут-
ні таксі.

У 1978 році в селищі 
Іжма відкрили аеропорт 
місцевих повітряних ліній, 

було побудовано будівлю 
аеровокзалу і злітно-посад-
кову смугу. Щодня до Іжми 
прилітали і відлітали літаки 
місцевої авіалінії. В аеропор-
ту працювало 126 осіб.

У 90-х настали важкі часи, 
почався занепад іжемского 
авіагосподарства. Літаки ста-
ли літати все рідше: спершу 
— п'ять днів на тиждень, по-
тім — чотири, потім — два. 
У міру зниження числа рей-
сів зменшувався і чисельний 
склад працівників аеропор-
ту. Людей скорочували, біль-
шість ішли самі. З 126 зали-
шилося 70, потім їх стало 40, 
потім 8, потім 2.

У 1998 році аеропорт пере-
профілювали на вертолітний 
майданчик і вирішили, що 
для майданчика, що працює 
три дні на тиждень, і двох 
осіб багато і залишили одного 
— Сергія Михайловича Сот-
никова.

СОТНИКОВ
Сотников працював в 

іжемскому аеропорту з пер-
шого дня його існування. 
У 1978 році 20-річним ви-
пускником підмосковного 
Єгор’євського авіаційно-тех-
нічного училища прибув він з 
розподілу на роботу в Іжму і 
залишився тут назавжди. За-
правляв літаки, був техніком, 
начальником служби ПММ. 
У 1997 році став начальником 
аеропорту, а через рік — на-
чальником вертолітного май-
данчика.

У міру того, як скорочу-
вався обслуговуючий персо-
нал, Сергій Михайлович брав 
на себе додаткові функції. І 
ось настав день, коли він за-
лишився один: і начальник, і 
двірник, і диспетчер, і касир, 
і сторож, і прибиральник, і 
слюсар-ремонтник, і елек-
трик  і т.д ...

Щодня за будь-якої погоди 
на своєму уазику він приїжд-
жав в аеропорт, щоб   

ЗДРАСТУЙТЕ, 
ЛЮБІ ЧИТАЧІ!

 Хочу поділитися з вами цікавим уривком 
із книги «Допоможи, Господи, зжити горди-
ню» ігумена Митрофана (Гудкова), який дуже 
мене зворушив і змусив задуматися про своє 
життя.

«Гордість — це найлютіший, найжор-
стокіший ворог з усіх наших ворогів невиди-
мих. Крім всіх нещасть, вона народжує хулу 
на Бога і кидає душу в зневіру і розпач.

ХРАНИТЕЛЬ ЗЛІТНОЇ СМУГИ
ІЖЕМСЬКЕ ДИВО СЕРГІЯ СОТНИКОВА

Рано вранці 7 вересня 2010 року в аеропорту «Полярний» міста Мирний напівсонні па-
сажири займали місця в салоні літака ТУ-154. Авіалайнер готувався до вильоту. Скажемо 
відразу: всі залишаться живими. Пізніше фахівці назвуть це дивом, адже  із шансів вижити 
у них був один на тисячу, а може, і того менше.
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 «Скільки ж потрібно мудрості, щоб ніколи не втрачати доброти! (М. Ебнер-Ешенбах)

ЦЕ ЦІКАВО
Пасуться слони на 

фоні Кіліманджаро. Таке 
можна побачити тільки 
в національному парку 
Амбоселі, що на кордоні 
Кенії і Танзанії. Фото-
граф і медіа-продюсер 
Наталія Мроз намилува-
лися на місцевих гігантів, 
нафотографували їх удо-
сталь. 

А потім — вдома вже, 
коли переглянула все, 
здивувалася: найбільш 
вражаючим вийшов кадр 
не зі слонами зовсім і не 
з Кіліманджаро на гори-
зонті, а з «найгіршим у 
світі гравцем у хованки».

Вона родом із Ав-
стралії, але останні роки 
живе в Кенії. Свій переїзд в 
Африку Наталія Мроз пояс-
нює просто: щоб бути ближче 
до дивовижної африканської 
природи і тваринного світу. Її 
спеціально обладнаний джип 
завжди готовий до виїзду. І 
кожної вільної хвилини вона 
«йде в похід» в національ-

ний парк Амбоселі. Як і того 
дня, коли вона несподівано 
зустрілася з жирафом, який  
сховався за високим кущем.

— Я вже збиралася по-
кинути парк, коли великий 
слон перекрив мені дорогу і 
не поспішав піти зі шляху. Я 
не намагалася його прогнати і 
не стала об'їжджати, а просто 

дістала свою камеру і стала 
фотографувати. А потім по-
дивилася в інше вікно авто-
мобіля і побачила цього жи-
рафа», — розповідає Наталія 
Мроз.

Висота куща не дуже допо-
могла жирафу сховатися: шия 
і голова пристойно виглядали 
з укриття, а уважні очі стежи-
ли за автомобілем з Наталією, 
яка фотографувала.

— Спочатку жираф просто 
об'їдав листя з куща, практич-
но сховавшись за ним, а потім 
підняв голову і уважно поди-
вився на машину і на мене. І я 
зрозуміла: який дивовижний 
момент для знімка! — ділить-
ся враженнями жінка.

Так у Наталії абсолютно 
випадково вийшла фото-
графія, яку потім в Інтернеті 
назвуть знімком «гіршого в 
світі гравця в хованки».

Ніка КАБО, 
http://gorets-media.ru/

   десь щось під-
латати, щось полагодити, бо 
майданчик повинен бути го-
товим прийняти вертоліт у 
будь-який день, а не тільки в 
понеділок, середу і п'ятницю 
— хіба мало що може трапи-
тися, біда завжди приходить 
не за розкладом.

НЕЗАБУТА СМУГА
І всі12 років Сотников 

утримував в порядку, крім 
посадкового квадрата для 
МІ-8, і злітно-посадкову сму-
гу, яка була викреслена з усіх 
реєстрів і не значилася на 
жодній карті, на яку багато 
років не сідали і не злітали 
літаки. Він регулярно чистив 
дренажі від старої трави, щоб 
не стався підмив смуги, при-

бирав з бетон-
них плит стару 
арматуру, регу-
лярно вирубував 
і викорчовував 
кущі і деревця, 
які пробивалися 
в зазорах плит. І 
так 12 років.

Місцеві жи-
телі неоднора-
зово намагалися 
використовувати 

смугу як місце складування 
дров, грибники, які приїжд-
жали, — як автостоянку. 
Сотников воював з усіма і на 
їхнє обурено-здивоване «Ну 
чому?!», не бажаючи вступа-
ти в суперечки, коротко від-
повідав: «Тому!»

НАВІЩО?
Пізніше Сотникову ще не 

раз поставлять це запитання. 
Відповідь його вражає про-
стотою: «Нехай кажуть, що 
аеродром ніби кинутий, але 
там же є людина, яка працює, 
значить, я відповідаю, пра-
вильно? Якщо я експлуатую 
перон, де знаходиться посад-
ковий квадрат для МІ-8 і МІ-
2, то ось поруч — злітна смуга 

в такому тужливому стані, 
дряпає ж за серце. Підеш, та 
щось і зробиш».

У той час як одні різали 
верстати на металобрухт, 
реалізовували за подібною 
ціною унікальні кораблі і 
шукали, що б іще продати за 
кордон, інші намагалися хоча 
б щось зберегти, вірячи, що 
настане день, і знову знадо-
бляться і верстати, і кораблі 
, і злітно-посадкова смуга. 
Якби виявилася 7 вересня 
на «взлітці» колода або ав-
томобіль, якби вона заросла 
чагарником (а за 12 років міг 
і ліс вирости!) — і жертви ра-
хували б десятками ...

АВАРІЙНА ПОСАДКА
Ту пролетів на аеродро-

мом. Ех, коротка смужка! 
Доведеться економити кожен 
метр. І все одно її не виста-
чить. Довжина іжемської 
ЗПС 1 340 м, а Ту для по-
садки потрібно як мінімум 
2 500. Аварійна гідроси-
стема не підвела — літак 
випустив шасі. Але через 
відмову електроприводу 
не вийшли закрилки. Літак 
не міг скинути швидкість 
до покладених 270 км/год., 

сідати треба на 380 км/год., з 
відключеними навігаційни-
ми системами, без зв'язку з 
наземним диспетчером, кон-
тролюючи положення літака 
винятково за візуальними 
орієнтирами.

Тричі заходив Ту на посад-
ку і тричі в останній момент 
злітав у небо — екіпажу не 
вдавалося потрапити на по-
чаток смуги. Літак пішов на 
посадку вчетверте. З боку 
Іжми убік аеродрому бігли 
люди, завиваючи сиренами, 
мчали пожежні машини і ка-
рети швидкої допомоги ...

Отче наш, що єси на не-
бесах, нехай святиться ім'я 
твоє... Цариця Небесна, допо-
можи!

«ПОСТРАЖДАЛИХ 
НЕМАЄ »

Літак сів прямо на першу 

плиту. М'яко, можна сказати, 
ідеально. Добігши до кінця 
смуги, він врізався в ліс, ла-
маючи і мнучи дерева. Якби 
удар був сильнішим, могли 
пробитися крильові паливні 
баки, до ризику виникнення 
пожежі. Але поки літак ко-
тився по ЗПС, з кожною сот-
нею метрів швидкість падала: 
380 км/год., 350, 300, 250, 200...

Викотившись на 164 метра 
за смугу, Ту-154 зупинився. 
Представникам адміністра-
ції, що під'їхали, командир 
повітряного судна Новосьо-
лов доповів: «Літак Ту-154 
здійснив аварійну посадку. 
На борту 72 пасажири і 9 
членів екіпажу. Постражда-
лих немає ».

Згодом експерти назвуть 
посадку в Іжмі Ту з непра-
цюючим навігаційним об-
ладнанням дивом. Але самі 

льотчики дивом вважають 
те, що з'явилася з нізвідки 
злітно-посадкову смуга. 
Але якраз у цьому не було 
нічого надприродного — 
це «чудо» створив Сергій 
Михайлович Сотников, 
проста людина, з числа 
тих, на яких і тримається 
наша планета.

Першим пунктом є від-
мова від прийому алкоголю. 
Експерти відзначили, що 
більшість намагаються вга-
мувати спрагу напоями, що 
містять спирт, але це лише 
створює ілюзію і тільки зне-
воднює організм. Найкраще 
пити воду.

Хорошим і незвичайним 
варіантом є охолодження по-
стільної білизни в холодиль-
нику. Також варто придбати 
вентилятор, але його слід 
встановити біля відкритого 
вікна, а не направляти потоки 
повітря на себе.

Також у жарку погоду 
варто спати окремо від свого 
партнера. Так ви не нагріва-
тиметеся один від одного і 

зможете швидше заснути. Як 
показує статистика, близько 
36% пар вдаються до викори-
стання цього методу.

Перед сном варто прий-
няти прохолодний душ, який 
не тільки охолодить темпе-
ратуру тіла, а й змиє піт, що 
матиме позитивний вплив на 
шкіру. Також вчені заявля-
ють, що варто спробувати по-
ставити ємність з холодною 
водою поруч із ліжком і перед 
сном опустити в неї ноги.

http://aspekty.net

НАЙГІРШИЙ У СВІТІ  
ГРАВЕЦЬ У ХОВАНКИ

ЯК НАЙШВИДШЕ 
ЗАСНУТИ В СПЕКУ

Британські вчені провели дослідження, в ході яких вия-
вили, що близько 42% людей страждають безсонням через 
спеку. Вони розповіли, як слід діяти, якщо не виходить за-
снути в умовах високої температури.
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ЦIЛИТЕЛЬ
АКТУАЛЬНА ТЕМА

ПРО ВПЛИВ МУЗИКИ 
НА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

(ПРОДОВЖЕННЯ)

 

( Початок  — у попередньому номері)
ВПЛИВ МУЗИКИ НА ВОДУ І РОСЛИНИ

Досліди японського вченого, дослідника Емото Масару по впливу на воду різної музики 
показали, що результатом впливу одних видів музики є утворення в звичайній воді різ-
них шестигранних кристалічних структур. Відмінною особливістю цих музичних творів є 
відповідність їх музичного малюнка, ритму і звуку законам гармонії. Тобто, співналашто-
вуючи нас з гармонією життя, ця музика може зцілювати наші тіло і душу, наповнювати 
енергією і творчою активністю. 

Якщо ви віддаєте пере-
вагу такій музиці, ваша сві-
домість, ваш внутрішній 
світ налаштовані на гар-
монію, творення, здоров'я і 
розвиток.

При впливі інших видів 
музики в звичайній воді кри-
сталічна структура не утво-
рюється зовсім, а попередньо 
добре сформована кристаліч-
на структура води руйнується.

Також неодноразово були 
проведені досить вражаючі 
експерименти. Бралося одна-
кове насіння, садили його в 
однакові умови, словом, було 
дотримано все, що могло по-
значитися на його зростанні. 
Першу групу насіння помі-
щали під тригодинний вплив 
важкого року, другу — під 
«попсову» музику на той же 
час, третю групу — під класи-
ку (музику Баха).

Через певний час, коли на-
сіння зійшло і підросло, з'ясу-
валося, що найменші рослини 
були в першій групі, потім — 
у другій, і найвищі і здорові — 
у третій.

Подібні експерименти 
проводилися не раз і на інших 
рослинах. Скрізь було поміче-
но негативний вплив важкої і 
поп-музики.

ПРОГРАМУВАННЯ 
МУЗИКОЮ

Ніколи в історії людства 
не звучало стільки музики, як 

зараз. Але насправді вона не 
просто звучить — вона вико-
нує свою функцію програму-
вання. І це не просто слова 
параноїка. Їх можуть підтвер-
дити неупереджені факти ...

Важкий ритм музики за-
позичений з музичного ряду 
африканських племен —
завдяки чому слова пісні за-
печатуються безпосередньо 
в підсвідомість слухачів.

Перші дослідження, при-
свячені впливу музики на 
покупців, були проведені 
в США наприкінці 1950-х 
років. З'ясувалося, що м'яка 
музика, яка розслаблює, ство-
рює в торговому залі затишну 
атмосферу, спонукаючи по-
купців не поспішати і більше 
часу присвятити вибору по-
купок. Швидка музика прово-
кує протилежний ефект і ви-
користовується, наприклад, у 
години пік, щоб прискорити 
рух покупців.

Цей принцип викори-
стовується і фаст-фудами. 
Наприклад, в «McDonald's» 
спеціальний менеджер по-
стійно аналізує кількість 
відвідувачів в залі: якщо їх 
багато, ставляться динамічні 
записи, якщо ж відвідувачів 
мало, включається розсла-
блююча музика (їж спокійно, 
продовжуй витрачати свої 
гроші).

Сьогодні на Заході працює 
багато спеціалізованих ком-
паній, які не просто підбира-
ють музику для магазинів, а 
формують концепції музич-
ного оформлення торгових 
підприємств.

Так, у 2002 році на вистав-
ці «Global Shop» в Чикаго була 
представлена одна з новітніх 
розробок фірми «Muzak Ltd» 
(США) — акустична система, 
що відтворює різну музику 
в різних відділах магазину. 
Особливі пластикові купола 
в проходах між стелажами 

подають звук направлено, 
«точково», і людина, перехо-
дячи з однієї торгової зони 
в іншу, чує зовсім нову му-
зику. І дивується, навіть не 
здогадуючись, що її «ведуть» 
за спеціально розробленим 
маршрутом.

  КОЛИСКОВА ЗАМІСТЬ 
СНОДІЙНОГО

Деякі психологи реко-
мендують: якщо тобі погано 
— співай, якщо добре —теж 
співай. Саме музика може 
допомогти людині досягти 
внутрішньої гармонії, позбу-
тися поганих думок і почут-
тів. В Індії музика незмінно 
супроводжує людину в поб-
уті: справжній індус щодня 
прослуховує ранкові, обідні 
і вечірні мелодії. Та й в на-
шій країні люди є справжні-
ми меломанами, от тільки не 
завжди вони вибирають саме 
ту музику, яка є для них цілю-
щою.

 Сучасні музикознавці і 
музикотерапевти одноголос-
но стверджують: якщо хочете 
поліпшити своє самопочуття, 
слухайте класичну музику, 
наприклад, твори Моцарта. 

Феномен мелодій цього 
композитора в тому, що вони 
зцілюють від багатьох важких 
захворювань, не кажучи вже 
про те, що значно покращують 
настрій і інтелектуальні здіб-
ності. Вчені пояснюють інтен-
сивний вплив на самопочуття 
людини мелодій Моцарта тим, 
що вібрації творів компози-
тора збігаються з вібраціями 
здорових нейронів. Зняти не-
рвову напругу допоможуть ме-
лодії Баха, Бетховена, Вівальді 
та Гайдна. Неврози лікує му-
зика Чайковського, мігрень 
— «Весняна пісня» Мендель-
сона. Цілющими також є тво-
ри більш сучасних компози-
торів, серед яких — відомі всім 
Штраус, Барток, Скорик, Люд-
кевич, Глінка та інші.

Якщо ваша дитина пога-
но спить ночами, можливо, 
їй треба всього лише за-
співати колискову, оскільки 
ця мелодія має розслаблю-
ваний ефект. І зовсім ін-
ший ефект у більшості рок-, 
поп-композицій. Тому якщо 
хочете підняти собі настрій, 
послухайте незабутній вальс 
Мендельсона або прогуляй-
теся лісом — і заряд бадьо-
рості на кілька днів вам за-
безпечений!

За матеріалами сайтів:  
medbooking.com,  

www.b17.ru,  ecology.md

ЧОГО ОСТЕРІГАТИСЯ 
В МУЗИЦІ

Надлишок високих або 
низьких частот серйозно 
травмує мозок. Американ-
ський учений-медик Девід 
Елкін довів, що пронизли-
вий звук високого рівня гуч-
ності сприяє згортанню білка 
(сире яйце, покладене перед 
гучномовцем на одному з 
концертів, через три години 
перетворилося на зварене не-
круто).

Фахівці стверджують, що 
432 Гц — це зцілювальна ча-
стота, а 440 Гц — подавляюча. 
Наша підсвідомість і організм 
розуміють різницю: 432 Гц — 
це пробудження, розкриття 
серцевого центру, рівень лю-
бові, гармонії, радості. 432 Гц 
також називають частотою 

Всесвіту, а 440 Гц — це мен-
тальний рівень, рівень его, 
контролю, страху і влади. Вся 
сучасна поп-музика написана 
на цій частоті (!).

Американські нейрохірур-
ги вже кілька років вивча-
ють так званий ритмічний 
токсикоз — хворобу, на яку 
страждають підлітки,  що ак-
тивно слухають рок і поп-му-
зику. Ви, напевно, помічали, 
як підлітки після концертів 
рок-групи виходили на вули-
ці і нерідко трощили, ламали 
все, що потрапило під руки. 
В Америці зафіксували, що з 
приходом рок-музики зросли 
випадки суїциду.

Психолог Д. Азаров якось 
зізнався: «Мені вдалося виді-
лити поєднання нот, схоже  
для всіх випадків самогубства 
рок-музикантів. Коли я кілька 
разів прослухав цю музичну 

фразу, то відчув такий при-
плив похмурого настрою, що 
сам був готовий полізти до 
зашморгу. Безліч музичних 
творів сучасності створені зі 
звуків-убивць».

Все разом узяте означає, 
що в сучасному суспільстві 
руйнуються бар'єри мораль-
ності, зникають автоматичні 
рефлекси і механізми природ-
ного захисту. І все це спря-
мовано на те, щоб захопити 
людину підсвідомими пові-
домленнями виконавця. Відб-
увається тотальне колективне 
обдурення, зомбування.

 Головна небезпека в тому, 
що беззахисна аудиторія аб-
солютно не підозрює, що 
відчуває це найглибше втор-
гнення у святая святих своєї 
істоти — в ділянку свідомості, 
підсвідомості і несвідомого.
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 «Коли в нашому серці тиша, радість і любов, ми відчуваємо себе в раю». (Старець Тадей Вітовницький) 

ЗДОРОВІ ПОРАДИ
ВПРАВИ 

ПРИ ШПОРІ П'ЯТИ
Основний сенс вправ 

базується на тренуванні план-
тарної фасції (див. малюнок).

 

При регулярних, правиль-
них навантаженнях вона 
стає пружною, еластичною, 
міцною. Завдяки гімнастиці 
немає мікророзривів і болю. 
Також обов'язково враховуй-
те, що ефективність лікуван-
ня залежатиме ще від типу 
взуття, яке ви носите. Разом 
із фахівцем підберіть зруч-
не взуття, устілки в нього і 
підп’ятники.

ВПРАВА №1
 Поставте стопи одну за 

одною, ніби ви 
йдете по ко-
лоді, долонями 
п ри т у л і т ь с я 
до стіни. Хво-
ра нога знахо-
диться поза-
ду (чергуйте, 
якщо болять обидві).

Повільно починайте при-
сідати до тих пір, поки не від-
чуєте натяг в нижній частині 
гомілки. Утримайтеся в та-

кому положенні секунд 15, 
поверніться у вихідне поло-
ження і знову повторіть.

ВПРАВА №2

 Ця вправа, крім розігріву 
камбаловидного і литкового 
м'яза гомілки, сприяє розтя-
гуванню плантарної фасції.

Встати двома ногами на 
високий поріг або брус 5 см, 
п'яти повинні вільно звисати. 
Долонями доторкнутися до 
стіни. Починайте нахиляти-
ся до стіни до почуття натя-
гу в нижній частині гомілки. 
Зафіксуйте так на 15 секунд і 
випряміться.

Виконайте підйом на 

шкарпетки одночасно двома 
ногами 15 разів. Якщо бо-
льові відчуття терпимі, мож-
на виконати цю вправу кож-
ною ногою окремо.

ВПРАВА №3
 Незважаючи на простоту 

цієї вправи, вона достатньо 
ефективна.

Візьміть качалку, старий 
валик, пляшку або тенісний 
м'яч. Покладіть під стопу і 
перекочуйте уздовж всього 
зводу стопи. У пляшку також 
можна налити холодної води, 
якщо ви відчуваєте хвороб-
ливі відчуття.

ВПРАВА №4
 Виберіть зручний стілець, 

сядьте на нього і розсипте 
трохи дрібних предметів. Це 
можуть бути різні ложки, сір-
ники, ключі, камінчики, горі-
хи і т. д. Предмети обов'язко-
во повинні бути різними за 
розміром. Зберіть пальцями 
ніг по черзі ці предмети, на-
приклад, в таз або відро.

Можна використовувати 
трохи інший варіант — зби-
рати пальцями ніг прости-
радло, рушники, розкладені 
на підлозі.

ВПРАВА №5
 Вона спрямована на 

розтягнення самої плантарної 
фасції.

Виконується сидячи або 
стоячи. Необхідно потягну-
ти на себе стопу руками або 
стрічкою, скакалкою. Важли-
ва умова — максимально про-
вести тильне згинання стопи 
і затриматися в такому поло-
женні на 15 секунд.

Можна виконати таку 
вправу по-іншому. Підійдіть 
до опори, утримуючись за 
неї долонями. Відводячи ногу 
якнайдалі назад, добре потяг-
ніть носок і затримайтеся так 
на 15 секунд.

Цією вправою слід закін-
чувати заняття.

КАРТОПЛЯ ВІД ШПОР 
НА НОГАХ

Зваріть 6-8 картоплин в 
«мундирі», злийте воду, по-
товчіть і розведіть гасом до 
густоти ніжного пюре. В це 
гаряче пюре і поставте п'я-
ти. Тримайте, поки не охо-
лоне (хвилин 15—20). Потім 
протріть ноги теплою во-
логою серветкою, надінь-
те вовняні шкарпетки — і 
в ліжко. Комусь вистачає і 
3—4 процедури для відчуття 
полегшення, найбільша їхня 
кількість — 12.

Молода хвоя (старовин-
ний рецепт від шпори п’яти)

Зібрати пагони сосни з 
пилком і шишечками, молоді 
шишки ялини і лісовий верес. 

Все підсушити, подрібнити і 
змішати в рівних частинах. 1 
ст. л. суміші залити 1 л води, 
довести до кипіння і тримати 
на малому вогні 10 хвилин. 
Налити в великий таз гарячу 
воду, додати відвар і парити 
ноги 20—30 хвилин, підли-
ваючи за необхідності гарячу 
воду. Робити так на ніч че-
рез день, зробити приблизно 
10—15 процедур.

БУЗОК
При п'ятковій шпорі ро-

блять компреси з настоянки 
бузку. Висушені квіти бузку 
заливають горілкою в співвід-
ношенні 1:10. Настоюють 
8—10 днів в щільно закритій 
посудині.

КРОПИВА І ЧЕРВОНИЙ 
ПЕРЕЦЬ

Якщо у вас на ногах шпо-
ри, спробуйте ввечері,  по-
паривши ноги, потоптатися 
ними по пучку дводомної 
кропиви, кинутої на підлогу, 
30 хвилин. Досить п'яти та-
ких сеансів.

Шпори п'ят розсмокту-
ються, якщо в шкарпетку, під 
п'яту, насипати щіпку черво-
ного перцю. Ходити з ним ці-
лий день. Незабаром настане 
полегшення.

Підготував 
Валерій Мірошник,

за матеріалами сайтів: 
http://p-shpora.ru, 

nar-sred.com.ua

ШПОРИ П’ЯТ  І  КІСТОЧКИ.
ДОПОМОЖУТЬ ГІМНАСТИКА І ФІТОТЕРАПІЯ

Шпори п'ят — кісткові розростання у вигляді шпильки або дзьоба на 
підошві у п'ятковій кістці або біля місця прикріплення ахіллового сухо-
жилля. Лікування п'яткових шпор — процес тривалий. Надмірна вага, 
захворювання хребта і великих суглобів нижніх кінцівок, плоскостопість 
— все це може спровокувати появу п'яткової шпори.

Сучасними методами вибору першої лінії лікування п'яткової шпори 
вважаються: зниження навантаження на стопи, ортезування та лікуваль-
на гімнастика.Плантарна фасція

П’яточна 
кістка

Шпора

РЕКЛАМА-----------------------------------------------------------ЛІКУВАННЯ ШПОРИ П’ЯТИ, 
НАРОСТІВ НАРОДНИМИ ЗАСОБАМИ
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ВЧИМОСЯ ЖИТИ ЗДОРОВО!

«Людина твердіша  за камінь, ніжніша за  квітку». (Прислів'я)

Якщо ви з легкістю чи-
таєте статті на медичну тема-
тику, значить, помисливість 
(рос.— мнительность) вам 
не загрожує. Але, можливо, 
у вас є родич або друг, в роз-
мові з яким не можна навіть 
заїкатися про хвороби або 
методи підтримки здоров'я.

«Не розповідай, і без того 
страшно жити!» — вигукує 
він і затикає вуха. Так по-
водяться люди, схильні до 
постійного стресу помисли-
вості: вони здатні приміряти 
на себе будь-яку болячку і тут 
же повірити, що вона у них 
є. Як допомогти їм впора-
тися з помисливістю і не 
зануритися в пучину іпо-
хондрії?

Помислива людина — це 
та, яка бачить у навколиш-
ньому середовищі більше не-
безпек, ніж радощів, і всього 
побоюється. В першу чергу 
побоювання, як правило, сто-
суються свого здоров'я та здо-
ров’я своїх близьких.

ЦІКАВО!
У медиків є такий термін, 

як «хвороба другого курсу»: 
саме тоді студенти почина-
ють вивчати симптоми різних 
захворювань. І більшість  із 
хвороб негайно виявляють 
у себе! До третього курсу це 
минає, або ж людина залишає 
професію.

ЗБІЙ ПРОГРАМИ
Реагувати на біль і дис-

комфорт в організмі — це 
нормально. І ступінь цієї ре-
акції повинна бути адекват-
ною болю. Є люди, яким на 
все начхати: саме вони здатні 

перенести інфаркт на ногах. 
А є громадяни, які активно 
хвилюються  і можуть прий-
няти гази в кишечнику за на-
пад апендициту. І той, і інший 
варіант спілкування з ор-
ганізмом не дуже 
пр од у ктивний. 
Істина, як завжди, 
десь посередині.

У нормі люди-
на реагує на біль, 
який вперше неві-
домо чому виник 
у тілі, і вживає 
заходів до того, 
щоб ситуація не 

повторилася: йде 
до лікаря, прохо-
дить обстеження, 
лікується і заспо-
коюється. Про-
блема помисливої  
людини в тому, 
що вона заспо-
коїтися нездатна. 
Нав'язлива дум-
ка про хворобу 
повертається раз 
у раз навіть піс-
ля відвідування 
лікаря. Людина 
до нескінченності 
прислухається до себе — чи 
не болить, не коле там, де ко-
лоло?

Як відомо, нервова систе-
ма працює в двох напрямках: 
сигнал проходить як від пери-
ферії (кінцівок) до мозку, так і 
від мозку до периферії. І якщо 
мозок посилено надсилає за-
пит: чи не болить? — то може 
рано чи пізно отримати ба-

жану відповідь. Місце, що не 
болить, під нашим пильним 
оком може по справжньому 
заболіти. Медики називають 
такі болі невралгіями неві-
домої етіології. І помислива  

людина потрапляє в зачаро-
ване коло: що більше вона 
хвилюється, то гірше себе 
почуває. А чим їй гірше, тим 
більше хвилювань ... Людина 
живе в затяжному стресі, в 
результаті чого помисливість 
може трансформуватися в 
іпохондрію — нав'язливий 
стан, який лікують психіатри. 
Що робити, щоб цього не до-
пустити?

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ

В першу чергу треба визна-
ти, що помисливість — це 
стан, що доставляє людині 
страждання. Тож криками і 

ігноруванням про-
блеми результа-
ту не домогтися. 
Завдання родичів 
— проявляти ува-
гу до такої люди-
ни. Але саме до 
людини, а не до її 
болячок. Можна 
вислухати скарги 
(коротко), дізнати-

ся думку лікаря — і 
переключитися на 
інші теми. Самій 
жертві помисли-
вості таке пере-
микання дається 
нелегко, але ви мо-
жете показати при-
клад.

Треба за мож-
ливості усунути 
стрес-фактори з 
життя помисливої 
людини: не дозво-
ляти їй занурю-

ватися в нетрі інтернет-фо-
румів або довідкову медичну 
літературу. Ні на форумах, ні 
в медичній енциклопедії не 
пишуть про здорових людей. 
А саме до відчуття здоров'я їй 
треба поступово повертатися.

Від думок про хвороби 
треба якось відволікатися. А 
переключитися людина може 
на щось не менш важливе, 

ніж своє здоров'я. Дуже часто 
людям психастенічного (по-
мисливого) складу допомагає 
турбота про по справжньому 
хворих друзів, знайомих і на-
віть незнайомих. Зараз багато 
волонтерських організацій, 
які можуть надати таку мож-
ливість.

Різноманітні (особливо 
нав'язані родичами) хобі да-
леко не завжди дають пози-
тивний ефект, але спробувати 
варто: якщо похід у басейн 
змінюється секцією з в'язання 
і курсами іноземної мови, то 

про хвороби фізично ніко-
ли подумати.

Крім психологічного 
комфорту, важливий ком-

форт фізичний: людина по-
винна регулярно харчуватися 
(здоровою їжею, що не спри-
чиняє спецефектів у животі) і 
добре висипатися. Як прави-
ло, психастеніки страждають 
від порушень сну — і цю про-
блему треба вирішити в пер-
шу чергу.

Необхідно знизити загаль-
ний рівень стресу, від якого, 
як відомо, виникають всі пси-
хологічні і більшість фізич-
них недуг. Для цього в ідеалі 
треба налагодити стабільний, 
спокійний спосіб життя. А 
поки цього не сталося, мож-
на скористатися м'якими за-
спокійливими засобами, які 
дозволять поглянути на про-
блему спокійно і відстороне-
но.

 Людина повинна погля-
нути на себе і свій стан здо-
ров'я з боку — це перший 
крок до усунення тривоги.

ПРИ РОЗУМОВІЙ 
ПЕРЕВТОМІ

 
Є такий жартівливий ви-

раз: «Голова не варить...». Це 
розумова перевтома. Вона 
може тривати кілька днів. 
Крім відпочинку, як її усу-
нути?

Є такий рецепт народної 
медицини. 1 столову ложку 
софори (ножицями розріза-
ти насіння) залити склянкою 
холодної води. Настояти про-
тягом двох днів. Потім проці-

дити. З'їсти насіння і запити 
водою, в якій воно настою-
валося. Краще це зробити 
натщесерце або перед сном.

ЯКЩО У ВУХАХ ШУМИТЬ 
Буває так, що тиск у нормі, 

але шумить у вухах і раптово 
погіршується слух. При тако-
му нездужанні потрібно зро-
бити настій конюшини чер-
воної.

Беруть 3 чайні ложки су-
цвіть конюшини червоної 
(сировину подрібнити), зали-
вають склянкою окропу і на-
стоюють протягом години в 
герметично закритому посуді. 
П'ють по 50 мл 4 рази на день за 
півгодини до їди. Курс лікуван-
ня — 5-7 днів. Потім потрібно 
зробити триденну перерву.

ЗАСІБ ПРОТИ
 ТУБЕРКУЛЬОЗУ

При туберкульозі легень 
рекомендують вживати ву-
гілля з висушеної деревини 
липи і козяче молоко. Беруть 

1 чайну ложку подрібненої 
сировини на 150 мл свіжого 
молока. Пити двічі на день.

Надіслав Тарас Лехман,
м. Червоноград,

Львівська обл.

«ТАК БАГАТО ХВОРОБ,
 І ВСІ У МЕНЕ!»

ЯК ПЕРЕМОГТИ ПОМИСЛИВІСТЬ?
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Інформаційна медици-
на на противагу їй, навпаки, 
завжди пояснює виникнення 
хвороби у фізичному тілі лю-
дини в кожному конкретному 
випадку. Вона пропонує най-
більш простий шлях бороть-
би з різними захворюваннями 
найпростішими, дешевими 
і доступними методами, що 
досягаються без будь-яких 
фізичних втрат в організмі. 
Робить вона це через зміну 
інформації у внутрішньому 
середовищі людини.

Фізичне тіло людини в 
поданні розробленої мною 
методики інформаційної ме-
дицини складається, крім ви-
димої зовнішньої оболонки, 
ще з шести додаткових тон-
ких, але невидимих оку тіл. 
Кожне з них пов'язане з фі-
зичною клітинною структу-
рою організму.

Зараз  цей 
д у х о в н и й  
бік людсько-
го життя не 
в и в ч а є т ь с я 
в медичних 
установах і не 
сприймаєть-
ся лікарями. 
Зате її аспект 
о б о в ' я з к о в о 
враховується інформаційною 
медициною, тому вона і дома-
гається таких приголомшли-
вих результатів.

 Головною помилкою на-
шої медицини вважаю те, 
що вона підходить до лю-
дини однобоко, тільки з ма-
теріалістичних позицій, і 
береться лікувати людей, не 
знаючи навіть основних за-
конів Всесвіту.

Людське тіло має свою не-
повторну комбінацію клітин 
і своє торсіонне поле, яке є 
носієм інформації організму 
в цілому і його клітин зокре-
ма. В їхній функції, як у дзер-
калі, відбивається весь (як 
зовнішній, так і внутрішній) 
світ людини, і не враховувати 
цього не можна.

Тонкі тіла пов'язують 
клітини нашого організму 
енергією і інформацією в єди-
ний збалансований організм: 
до кожної клітки доносяться 
всі думки, почуття, бажан-
ня і емоції, спрямовані на 
життєдіяльність людини і її 

устремління. Хвороби зазви-
чай починаються з проник-
нення в енергопольову струк-
туру негативної інформації.

 У нашому суспільстві 
джерелом найсильнішого 
енергоінформаційного впли-
ву є сама людина, її думки, 
дії і вчинки, вислови. Всі 
спотворення у вигляді хво-
роби фіксуються спочатку на 
енергоінформаційному рівні, 
а вже потім переходять на фі-

зичний рівень. 
Емоції дуже 
важливі для 
нашого здо-
ров'я, і вони 
можуть зро-
бити людей 
як здоровими, 
так і хворими. 
Ось чому не-

обхідно дуже спокійно реагу-
вати на будь-яку інформацію, 
що надходить ззовні.

Всі неправильно сприйняті 
інформаційні навантаження і 
спотворення, що відбувають-
ся на енергоінформаційному 
плані, дуже сильно вплива-
ють на роботу ендокринної 
та імунної систем, а через них 
— на роботу головного моз-
ку. Нерідко це призводить до 
депресії і пригнічення психо-
емоційного стану. І що гострі-
ше збуджена людина реагує 
на зовнішні подразники, то 
більше шкодить вона просто-
ру, що оточує. Це призводить 
до порушення гармонійної 
взаємодії з людьми, а значить, 
і  до подальшого разладнання 
роботи, знову ж таки, свого 
дорогоцінного здоров'я.

У протистоянні вірусам 
величезну роль виконує стан 
імунної системи, який зале-
жить від внутрішньої збалан-
сованості і гармонії, а також 
почуття самоповаги і любові 
до самого себе.

Найпоширеніше для нас, 

людей, це почуття самотності. 
Найбільш часто воно прояв-
ляється у емігрантів і людей 
похилого віку, коли людина 
втрачає своє 
с е р е д о в и щ е 
спілкування і 
стає незатребу-
ваною.

 Низька са-
мооцінка, не-
гатив у думках, 
непевність і 
емоції, спрямо-
вані проти са-
мого себе, чинять негативний 
вплив на здоров'я. У резуль-
таті цього з'являються м'язові 

блоки, які гальмують прояви 
емоцій, потім виникають і 
хвороби фізичного тіла.

До себе 
завжди необ-
хідно ставитися 
тільки з належ-
ною повагою, 
а для цього по-
трібно знаходи-
ти спільну мову 
з навколишнім 
простором і 
людьми.

Тобто важлива внутріш-
ня гармонія, яка сприятиме 
правильній роботі всіх енер-

гетичних центрів, а також ен-
докринної та імунної систем. 
Інакше організм стає доступ-
ним для проникнення вірусів, 
ДНК починає їх тиражувати, 
що в свою чергу значно полег-
шує роботу мікробам.

Виходить так, що наше 
благополуччя в основному за-
лежить тільки від нас самих. 
Тому я завжди і всім раджу 
пригальмувати себе і задума-
тися, як живете, у чому сенс 
вашого буття.

Автор статті: 
В. Журавльов

«Світло — воно в людині. І навколишній світ людини освітлюється її власним, внутрішнім світлом ».(Анхель де Куатьє)

НОВИНКИ МЕДИЦИНИ

ПСОРІАЗ
Хворів псоріазом біля 10 

років. Перепробував все, що 
можливо і ні. З грудня почав 
приміняти «болтушку», нази-
ваю її «Псорістоп». За 1,5 місяця 
поділись свербіж і бляшки. Засіб 
не містить гормонів, агресив-
них складових, не забруднює 
одежу, має відносно приємний 
запах. Не є лікарським засобом. 
Вартість: 50 грн за 100 гр. 

097-85-68-260
093-35-90-410
050-10-80-802

Григорій Іванович

ІНФОРМАЦІЙНА МЕДИЦИНА 
І ЇЇ ПАРАДИГМА УЯВИ ПРО ЛЮДИНУ

Сучасна медицина не тільки ніколи не пояснює інформаційної при-
чини виникнення конкретного захворювання, щоб попередити людей 
про можливу біду в майбутньому, а й сама не визнає нічого, крім ма-
терії. Медицина йде прямим шляхом, впливаючи на будь-яке спотво-
рення інформації в людині зі своїх обмежених позицій, відрізає зайве 
ножем, а результат виявляється у все більш зростаючій кількості хірур-
гічних операцій, що, однак, ніяк не позначається на реальній якості 
здоров'я населення.

РЕКЛАМА--------------

Всі хвороби фізично-
го тіла зупиняють нас 
на неправильному шля-
ху розвитку, не даючи 
остаточно зруйнувати 
наші тонкі тіла і погу-
бити власну душу.

Людина (особ-
ливо яка вважає 
себе самотньою) 
обов'язково повин-
на вчитися жити 
в любові! Дарува-
ти цю любов. І ро-
зуміти, що в цьому 
її призначення!

Ризик інфаркту міокарда, 
порушення серцевого ритму, 
відкладення атеросклеротич-
них бляшок, підвищений рівень 
холестерину в крові, утворення 
тромбів, гіпертонія, варикозне 
розширення вен, погіршення 
пам'яті і зору, поява ревмато-
логічних проблем, ослаблення 
імунної системи, розвиток жовч-
нокам'яної хвороби, надмірна 
вага тіла, екзема, лупа, сухість 
шкіри і волосся та інші патоло-
гічні зміни в організмі можуть 
виникати при дефіциті в раціоні 
харчування поліненасичених 
жирних кислот Омега-3 (ПН-
ЖК-омега-3). Як відомо, ПН-
ЖК-Омега-3 в організмі людини 
не синтезуються, тому вони по-

винні надходити з продуктами 
харчування.

Дефіцит ПНЖК-Омега-3 
можна заповнити шляхом вклю-
чення в щоденний раціон харчу-
вання морської риби, морепро-
дуктів, оливкового і лляної олії 
і ін. На жаль, практично немож-
ливо збалансувати раціон хар-
чування, щоб отримати повний 
обсяг необхідних корисних ре-
човин. Тому питання про за-
повнення ПНЖК Омега-3 стає 
актуальним в усі періоди життя 
людини.

В аптеках України представ-
лені численні дієтичні добавки 
«ОМЕГА-3» різних виробників і 
зробити свій вибір стає важким.

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ НЕБЕЗПЕЧНИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я

Офіційний представник компанії Healthyway Production. Inc (США) в Україні - ПП «Хелсівей», м.Київ, тел.: (044) 592-15-29 
www.healtyway.com.ua. Дієтична добавка. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.

ЗАПИТУЙТЕ 
«ОМЕГА-3»

(Хелсівей Продакшен, США) 

В АПЕКАХ 
АБО ЗА ТЕЛ.:

(044) 592-15-29

 «ОМЕГА-3» із золотою кри-
шечкою на ринку України з 1994 р

 «ОМЕГА-3» отримують 
тіль ки з риб лососевих порід 
північних морів, які містять мак-
симальну кількість омега-3 в 
підшкірному жирі.

  Додатково містить вітамін 
Е, який захищає жирні кислоти 
від окислення.

  Оптимальна концентрація 
діючих речовин дозволяє змен-
шити ризик виникнення побічних 
ефектів з боку підшлункової зало-
зи, печінки і нирок.      - Область 
застосування в медицині: кардіо-
логія, офтальмологія, ревматоло-
гія, пульмонологія, дерматологія, 
гастроентерологія, педіатрія, при 
хворобі Альцгеймера.

  Якість продукту відповідає 
стандартам FDA і GMP (контроль 
на кожному етапі виробництва).

  Зручна форма випуску: 50, 
100 і 120 капсул.
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. ОМЕГА-3 – КОМПЛЕКС НЕЗАМІННИХ 

ПОЛІНЕНАСИЧЕНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ
«ОМЕГА-3» (ХЕЛСІВЕЙ 
ПРОДАКШЕН (США):

РЕКЛАМА-----------------------------------------------------------
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ЦIЛИТЕЛЬ
ВЕСНЯНА КУЛІНАРІЯ

«Під час спокуси слабкий шукає винного, сильний шукає Бога».  (Святитель Іоанн Златоуст)

СОУС БАРБЕКЮ
Варіацій у 

цього амери-
канського соусу 
десятки, а то і 
сотні. Це один із 
найпростіших рецептів. Та-
ким соусом можна змащува-
ти дичину, що смажиться на 
вугіллі або в духовці, і з цим 
же соусом її подавати. Також 
барбекю підходить до будь-я-
кого м'яса або овочів, приго-
тованих на грилі.

ІНГРЕДІЄНТИ
400 г томатного соусу, 3 ст. 

л. томатної пасти, 1 цибу-
лина, 3—4 зубчики часнику, 
1  ст. л. вустерського соусу, 
3 ст. л. яблучного оцту, 2 ст. л. 
оливкової олії, 1 ст. л. темно-
го коричневого цукру, 1 ч. л. 
гірчичного порошку, кайєн-

ський перець, сіль, мелений 
чорний перець.

ПРИГОТУВАННЯ
Цибулю і часник 

дрібно наріжте окре-
мо.

У глибокій сковороді з тов-
стим дном розігрійте оливко-
ву олію, покладіть цибулю, 
обсмажте протягом 5 хвилин. 
Потім додайте часник, обсма-
жуйте ще 2 хвилини.

Покладіть до цибулі з 
часником томатний соус, до-
ведіть до кипіння. Залийте 
цукор із гірчичним порошком 
половиною склянки окропу, 
перемішайте до повного роз-
чинення.

Додайте томатну пасту і 
оцет, розмішайте і влийте от-

риману масу в томатний соус. 
Приправте вустерським соу-
сом, сіллю, чорним і кайєнсь-
ким перцями. Готуйте, час від 
часу помішуючи, 10 хвилин.

ЗЕЛЕНИЙ СОУС
 
Соус містить насичений 

букет зелені і особливо смач-
ний з картоплею і м'ясом.

ІНГРЕДІЄНТИ
великий пучок 

трав (кріп, петрушка, 
зелена цибуля, шпи-
нат, базилік і т. д за 
бажанням), 250 г сме-
тани, 3 зварених кру-
то яйця, 3 ст. л. білого 
винного оцту, 6 ст. л. соняш-
никової олії, 1 ст. л. гірчиці, 
сіль, перець, цукор.

ПРИГОТУВАННЯ:
1. Яєчні жовтки розми-

наємо виделкою, змішуємо 
з олією. Додаємо гірчицю і 
оцет, цукор, сіль, перець. Пе-
ремішуємо до однорідності.

2. Виливаємо в миску сме-
тану, готуємо зелень. З нею 
можна вчинити по-різному: 
дрібно порубати ножем, про-
пустити через м'ясорубку або 
змолоти в блендері.

3. Змішуємо сметану з зе-
ленню, додаємо жовткову 
масу і перемішуємо. Дрібно 

рубаємо і до-
даємо яєчний 
білок, що зали-
шився. 

Ми зали-
шаємо настоя-

тися наш соус приблизно на 
1  годину при кімнатній тем-
пературі.

СЕЗОН ШАШЛИКІВ ОГОЛОШУЄТЬСЯ ВІДКРИТИМ!
Звичайно, у когось  він вже в самому розпалі, у когось тільки починається. Але і 

тим, і іншим, думаємо, буде цікаво ознайомитися з декількома незвичайними варіа-
ціями приготування всенародно улюблених ласощів — шашлику. Отже, запам'ято-
вуйте, прикидайте і готуйте з любов'ю!

ІНГРЕДІЄНТИ
яловичий (можна куря-

чий) фарш — 600 г, кабачок 
молодий — 3—4 шт., ріп-
часта цибуля — 1 шт., часник 
— 3 зубчики, сир твердий 
— 150 г, паста томатна — 1 
ст. л., куряче яйце — 1 шт., 
соєвий соус — 2-3 ст. л., сіль, 
перець, зелень.

Покроковий спосіб при-
готування:

КРОК 1.
Через м'ясорубку пропу-

стіть фарш разом із часни-
ком і цибулею. Приправте 
сіллю і перцем. Вбийте яйце, 
додайте томатну пасту і ре-
тельно перемішайте. Гото-
вий фарш відбийте об тверду 
поверхню, щоб він став ела-
стичним, однорідним і добре 
тримався на шпазі.

КРОК 2.
Кабачки ріжемо кільця-

ми товщиною близько 1 см. 
Складаємо в глибоку ми-
ску, вливаємо соєвий соус 
до смаку, посипаємо сіллю, 

перцем, перемішуємо і даємо 
трохи промаринуватися.

КРОК 3.
Із фаршу сформуйте 

кульки однакового розміру. 
Дерев'яні шпажки замочіть у 
воді на кілька хвилин. Потім, 
чергуючи кабачки і фарш, на-
низуємо на шпажку, розплю-
щуючи фарш. Починатися і 
закінчуватися незвичайний 
шашлик повинен кабачком.

КРОК 4.
Далі кожен шашлик за-

горніть у фольгу, як цукерку. 
Викладіть на деко і поставте 
на 30 хвилин у духовку.

КРОК 5.
Готові шашлички вийміть 

з духовки, видаліть фольгу, 
зверху кожен посипте тер-
тим сиром, знову поставте в 
духовку. Готуйте, поки сир 
не розплавиться і не стане 
рум'яного кольору.

Шашлички з кабачків по-
давайте до столу гарячими, 
прикрасивши зеленню.

СМАЧНОГО!

 Будь-яка риба з білим 
м'ясом підійде для приготу-
вання таких шашликів. Ма-
ринад готується зі сметани і 
лимонного соку.

ПРОДУКТИ
філе білої риби типу пал-

тус — 1 кг, сметана — 60 г, 
лимонний сік — 30 г, масло 
вершкове — 25 г, сіль — за 
смаком.

ДЛЯ ПОДАЧІ
зелену цибулю — 4 шт., 

лимон — 1 шт., помідор — 4 
шт., петрушка — 30 г.

ГОТУЄМО
1. Включити гриль або 

духовку з функцією «гриль», 
або сковороду-гриль для по-
переднього розігріву до 240о.

2. Готуємо маринад. У ве-
ликій мисці змішати лимон-
ний сік зі сметаною.

3. Філе порізати невели-
кими шматочками, посолити 
і викласти в маринад, добре 
перемішати. Залишити в 
ньому рибу на 10—15 хви-
лин.

4. У сотейнику розтопити 
вершкове масло. Рибу нани-
зати на шпажки.

5. Викласти рибні шашли-
ки на гриль, смажити до го-
товності (5—10 хвилин). Під 
час приготування змащува-
ти розтопленим вершковим 
маслом і маринадом.

6. Готуємо гарнір. Цибулю 
порізати по діагоналі, лимон 
і помідори — шматочками. 

Рибні шашли-
ки викласти на 
блюдо, посипати 
зеленою цибулею і 
петрушкою. Поруч 
викласти шматоч-
ки помідорів і ли-
мона.

Овочі, приготовлені на 
грилі, це завжди просто, 
корисно і дуже смачно! Чу-
довий гарнір до будь-яких 
м'ясних і рибних страв або 
самостійна вегетаріанська 
закуска. Скомпонувати ово-
чевий шашличок можна на 
свій розсуд. Ми ж пропо-
нуємо вашій увазі шашлик із 
грибами і овочами.

ІНГРЕДІЄНТИ 
(НА 6 ПОРЦІЙ)

гриби — 200 г, молода 
картопля — 600 г, цибуля 
ріпчаста — 2 шт., лимонний 
сік — 1 ст. л., бекон, 1 зубчик 
часнику, часник маринова-
ний — 100 г, сіль, олія — 100 
мл, пряна зелень за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ:
Гриби замаринувати в 

суміші лимонного соку і 
подрібненого часнику.

Картоплю відварити в 
підсоленій воді. Остудити 
і нарізати на відповідні за 
розміром шматочки.

Цибулини розрізати на 
4 частини. Четвертинки ро-
зрізати навпіл і розібрати на 
лусочки. Часник розділити 
на часточки.

Скибочки бекону згор-
нути рулетиками. Шампури 
змастити олією із зеленню.

Почергово нанизати на 
шампури часник, картоплю, 
цибулю, гриби і бекон.

Підготовлені овочеві 
шашлики змастити з усіх 
боків олією і поперчити.

Смажити над вугіллям 
приблизно 10 хвилин, часто 
перевертаючи.

ІЗ КАБАЧКІВ
 І М'ЯСНОГО ФАРШУ

З ОВОЧІВ І 
ГРИБІВ

НІЖНИЙ РИБНИЙ ШАШЛИЧОК
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 Ты можешь сотни лет о жемчуге молить, Но если не нырнёшь — во сне и будешь жить... (Носир Хісроу)

БОГ Є ЛЮБОВ

15 травня. Путивльської і Вутіванської ікон Божої Матері.
16 травня. Ікон Божої Матері: Успіння Києво-Печерської, 
принесеної з Царгорода, Печерської, Свенської, Яскинської і 
Влахернської. Пісний день.
17 ТРАВНЯ. ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЄ.
18 травня. Післясвято Вознесіння Господнього. Ікони Божої 
Матері «Невипивана Чаша».
24 травня. День пам'яті свв. рівноапостольних Мефодія і Ки-
рила, учителів словенських.
26 травня. Троїцька Батьківська субота.
27 ТРАВНЯ. ДЕНЬ СВЯТОЇ ТРІЙЦІ. Ікон Божої Матері: 
Ярославської, Теребінської і Серафимо-Понетаєвської.
28 ТРАВНЯ. ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА. Тупічевської і Кіпр-
ської ікон Божої Матері.
29 травня. Післясвято П'ятидесятниці.
30 травня. Апостолів від 70-ти: Андроніка і святої Іунії, 
помічниці його.
31 травня. Ікони Божої Матері «Споручниця грішних».

У день Вознесіння Господь 
зібрав апостолів у Віфанії, на 
горі Елеон. Христос благо-
словив їх і — як був, у плоті 
— вознісся на небо. Новий 
Завіт так пише про цю подію: 
«Він піднявся в очах їхніх, і 
хмара забрала Його з виду їх-
нього. І коли вони дивилися 
на небо, як Він віддалявся, то 
раптом стали перед ними два 
мужі у білому одязі і сказали: 

«Мужі Галилейські !Що ви 
стоїте, дивлячись на небо? 
Той Ісус, який  вознісся від 
вас на небо, прийде таким 
же чином, як ви бачили Його 
висхідним на небо»». (Діян.1: 
9-11)

Тоді ж тим, що зібралися, 
явилися два ангели і прого-
лосили, що Христос через 
час так само знову прийде 
на землю видимим чином, 
щоб судити живих і мертвих. 
А поки Господь і після сво-
го Вознесіння не залишить 
своїх учнів — хоча він і пе-
рестане являтися їм у образі 
людини, незримо він, як і 
раніше, перебуватиме поруч 
з ними.

КОЛИ ВІДЗНАЧАЮТЬ 
ВОЗНЕСІННЯ 
В 2018 РОЦІ

Вознесіння — свято з 
«плаваючою» датою, яка 
безпосередньо залежить від 

Пасхи, випадає на 40-й день 
після Світлої неділі і завжди 
припадає на четвер. У 2018 
році православний Велик-
день відзначають 8 квітня, 
відповідно, Вознесіння — 17 
травня. Католики зустрінуть 
обидва свята раніше, у них 
дата Вознесіння — 10 травня.

Повна назва свята — Воз-
несіння Господа Бога і Спаса 
нашого Ісуса Христа. Це одне 
з дванадцяти двунадесятих 
свят, які присвячені ключо-
вим подіям євангельської 
історії. Воно належить до 
числа так званих панських 
свят, тобто, які  відносяться 
до Господа Ісуса Христа.

... На Русі її стали називати 
так не від слова «купина» — 
«терен, чагарник», а від ста-
рослов'янського слова «купа», 
що означає «з'єднання», «ви-
сочина», «сукупність чого-не-
будь». А те, що її пов'язали з 
повір'ям захисту від пожеж, 
ну так зате тепер вона, як ти 
правильно зауважила, стоїть 
у кожному будинку, просла-
вившись своїм чудотвор-
ством. Але ще більш важливо, 
що через неї дійшли знання 
до більшості, нехай і в такому 
«нерозпечатаному вигляді». І 
вони є зараз, а це важливо!

Не випадково «Неопалиму 
Купину» пов'язують із сим-
волікою непорочного зачаття 
Богоматері від Духа Святого. 
Це якраз символ того, про що 
я тобі розповідав.

БогоРодиця — це Провід-
ник сили Божої для кожної 
людини, що йде по духов-
ному шляху, це сила Божої 
Любові, за допомогою якої 
звільняється Душа людини 
від земних перевтілень.

Ісус як Духовна Сутність з 
іншого світу оновив втрачені 
в століттях справжні Знання 
і дав людям духовні інстру-
менти для духовного спасін-
ня. Тобто, іншими словами, 
він залишив ключі. Працю-
ючи над собою за допомогою 
цих інструментів, людина 
знаходила, образно кажучи, 
ключ до знака. А БогоРодиці, 
як Провідникові сили Божої, 
як духовно звільненій Істоті, 
що знаходиться між світами 
заради духовного звільнення 
душ людських, Він дав силу і 
самі знаки. І тільки при з'єд-
нанні старанності, роботи 
над собою того, хто духов-
но шукає, і сили БогоРодиці 
(Аллат) відбувалося злиття 
Особистості з Душею, тобто 
людина досягала звільнення 
своєї Душі, сьомого виміру 
або, як у християнстві кажуть, 
«раю», «царства Отця і Сина» 
. І тільки від вибору людини 
залежало, чи буде активним 
знак, чи буде людина Гідною 
отримати цю божественну 
силу, яка приведе її до Бога.

Ключ даний для того, щоб 
ним користувалися. А щоб 
користуватися ключем, треба 
докладати зусиль для виправ-
лення ситуації. Ось такий 
він шлях духовної людини 
— шлях неопалимої духовної 
безпристрасності, який тіль-
ки укупі (разом) із творчою 
силою Бога веде до звільнен-
ня.

 (З книги «АллатРа»)

КАЛЕНДАР ПРАВОСЛАВНИХ СВЯТ

***

... Перед святом Пасхи 
Ісус, знаючи, що прийшов час 
Його перейти від світу цього 
до Отця, явив ділом, що, по-
любивши Своїх сущих у світі, 
до кінця полюбив їх.

Під час вечері, коли ди-
явол уже уклав у серце Іуді 
Симонову Іскаріоту зради-
ти його, Ісус, знаючи, що 
Отець все віддав у руки 
Його, і що Він від Бога вий-
шов і до Бога відходить, 
устав з вечері,  зняв з Себе 
верхній одяг, і, взявши руш-
ника, підперезався. Потім 
налив Він води до вмивальни-
ці і почав умивати ноги учням 
і обтирати рушником, яким 
був підперезаний.

Підходить до Симона Пе-
тра, а той каже Йому: «Госпо-
ди! Чи тобі мити мої ноги?» 

Ісус сказав йому у відповідь: 
«Що Я роблю, ти не знаєш, 
але опісля зрозумієш». Петро 
каже Йому: «Не митимеш ніг 
моїх до віку». Ісус відповів 
йому: «Якщо не умию тебе, ти 
не матимеш частки зі Мною».

Симон Петро й каже до 
Нього: «Господи! Не тільки 
ноги мої, але і руки, голову». 
Ісус каже йому: «Хто обми-
тий, тільки ноги обмити по-
требує, бо він чистий увесь; 
і ви чисті, але не всі ». Бо Він 
знав Свого зрадника, тому й 

сказав: «Не всі ви чисті».

Коли ж умив їм ноги і одяг 
Свій Він надів, ліг знову, ска-
завши їм: «Чи знаєте, що Я 
зробив вам?

Ви називаєте Мене 
Учителем і Господом, і до-
бре ви кажете, бо Я точ-
но є ним. Отже, якщо Я, 
Господь і Учитель, умив 
ноги вам, то і ви повинні 
вмивати ноги один одно-
му. Бо Я дав вам приклад, 
щоб і ви те чинили, як 
Я вам учинив. Істинно, 
істинно кажу вам: Раб не 

більший за пана свого, по-
сланець же не більший за 
того, хто вислав його. Якщо 
це знаєте, блаженні ви, якщо 
таке чините ».

(Євангеліє від Іоанна,
гл. 13, с. 1—17)

17 ТРАВНЯ 2018: 
ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЄ

Вознесіння Господнє 
— важливий день для 
всіх віруючих. У цей 
день ми згадуємо події, 
що відбулися через со-
рок днів після того, як 
Ісус Христос був розіп'я-
тий на хресті і воскрес. 
Після Воскресіння Спа-
ситель неодноразово 
являвся своїм учням, 
зміцнюючи їхню віру і 
готуючи до зішестя Свя-
того Духа на них — до 
П'ятидесятниці.

ІКОНА БОГОРОДИЦІ 
«НЕОПАЛИМА КУПИНА»
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10 ВАШІ ЛИСТИ

«Живучи на Землі, кожному доводиться вибирати, заради чого жити: заради того,
 щоб стати добривом, чи заради того,  щоб стати світлом добра, і цим світлом світити людям».  (Симеон Афонський)

На конкурс «РОЗТОПИМО 
ЛІД ТЕПЛОМ СЕРДЕЦЬ!»

Добрий день! Мене звати 
Володимир. Я живу в Хар-
кові. Нещодавно переглядав 
старе видання журналу «Ко-
лесо життя» і прочитав одну 
притчу. Хочу з вами поді-
литися прочитаним. Нази-
вається «Витівки розуму».

Один чоловік подорожу-
вав і несподівано потрапив 
до раю, де росло дерево вико-
нання бажань *.

Варто тільки сісти під 
таким деревом, і будь-я-
ке бажання негайно буде 
виконано. Немає ніякої 
затримки, ніякого часо-
вого проміжку між усві-
домленням бажання і реалі-
зацією бажаного. Цей чоловік 
втомився, тому ліг спати про-
сто під деревом виконання 
бажань.

Коли він прокинувся, то 
відчув сильний голод і поду-
мав: «Я відчуваю голод. Я б 
хотів добути звідкись трохи 
їжі». І негайно з нізвідки з'яв-
ляється дуже смачна їжа, пли-
ве прямо по повітрю. Подо-
рожній був таким голодним, 
що не став думати, звідки з'я-
вилася їжа (коли ви голодні, 
ви не роздумуєте). Він відразу 
почав їсти, а їжа була такою 
смачною ... Потім, коли голод 
був утамований, чоловік по-

дивився навколо.
Тепер він відчував задо-

волення. У нього з'явилася 
інша думка: «Добре б чогось 
випити». У раю немає забо-
рон, і негайно з'явилося пре-
красне вино. Лежачи в тіні 
дерева і спокійно попиваючи 
вино, що обдувається про-
холодним вітерцем раю, чо-
ловік почав дивуватися: «Що 

це діється? Що відбувається? 
Може, я сплю? Чи тут є кілька 
привидів, які розігрують жар-
ти зі мною?».

І тут же з'явилися приви-
ди. Вони були жахливими, 
жорстокими і огидними — 
саме такими, якими чоловік 
собі їх і уявляв. Він затремтів 
і подумав: «Зараз вони точно 
вб'ють мене!» І вони його вби-
ли.

Ця притча сповнена глибо-
кого змісту. Розум — це древо 
задоволення бажань, і про 

що б ви не подумали, рано 
чи пізно це здійсниться. Іноді 
проміжок часу такий, що ви 
зовсім забули, що думали про 
це, тому і не можете знайти 
джерело, з якого все почало-
ся. Поглянувши глибше, ви 
виявите, що ваші думки ство-
рюють вас і ваше життя. Вони 
створюють ваш рай, але мо-
жуть створити і ваше пекло. 
Вони створюють ваші страж-
дання, вони створюють вашу 

радість. Вони створюють 
погане, вони створюють 
хороше...

Кожен тут — Чарів-
ник, кожен — Творець 
свого життя. Кожен кру-
тить колесо і тче чарів-

ний світ навколо себе ... А по-
тім виявляється пов'язаним. 
Павук сам потрапив у власні 
сіті.

Ніхто не мучить нас, крім 
нас самих. І коли людина усві-
домлює це, речі починають 
змінюватися. Коли ви можете 
усвідомлювати і впливати, ви 
стаєте здатними перетвори-
ти своє пекло на рай. Все на 
вашій відповідальності. Все у 
ваших руках!

* В Індії концепція раю — дре-
во здійснення мрій.

Всім добра і любові. Хри-
стос Воскрес!

З повагою, Володимир

Дорогі читачі!
Тема конкурсу «Розто-

пимо лід теплом сердець!» 
виявилася такою цікавою, 
актуальною і затребуваною, 
що листи ллються до нас в 
редакцію до сих пір! Біль-
шість із вас переживають, 
що не встигнуть потрапити 
на конкурс.

Давайте продовжимо цей 
конкурс! Адже ви надсилає-
те стільки всього цікавого, 
пізнавального, свій живий, 
справжній життєвий досвід. 
У кожного з вас є чому повчи-
тися, і особлива подяка за ті 
історії, які піднімають Дух в 
людині, показують прикла-
ди вчинків, гідних Людини з 
великої літери! Таких листів 
безліч, а найголовніше — всі 
листи наповнені любов'ю, 
щирістю. Це дійсно живе 
спілкування!

Дякую і тим, хто надсилає 
фото до своїх статей. Адже 
чого соромитися —кожна лю-
дина по-своєму прекрасна. А 
як же радісно бачити ваші по-
смішки на сторінках газети!

Отже, конкурс продов-
жено. РОЗІГРАШ ПРИЗІВ 

ВІДБУДЕТЬСЯ 
1 ЛИПНЯ 2018 року.

Нагадуємо призовий 
фонд:

Головний приз — 
мобільний телефон з вели-
кими кнопками. Розмови з 
близькими людьми стануть 
ще зручнішими!

MP3-плеєр (пристрій 
для прослуховування книг і 
музики) — 5 штук. Багатьом 
із вас важкувато читати ве-
ликі обсяги тексту, а жага 
пізнання нового жива. Так 
ось ми подаруємо вам ці при-
лади для прослуховування 
статей, книг, музики вже з за-
качаним комплектом цікавих 
статей і книг.

Набір «Здоров'я»: баль-
зам Болотова або «Мускус» 
(на вибір) — 5 штук.

Набір, що «зігріває 
тіло»: плед і теплі шкарпетки. 
Зігріють вас за будь-якої по-
годи! — 5 штук.

І, звичайно, безліч зао-
хочувальних призів у різних 
номінаціях.

Чекаємо ваші теплі листи 
за адресою: а / с 155,
 м. Вишгород, Київська 

обл., 07300. З приміткою 
«Конкурс листів».

З любов'ю, колектив
редакції газети 

«Пантелеймон»

«Чотири рази на тиж-
день біжу я з мікрорайону«-
Західний» через усе місто 
на стадіон (він входить до 
складу спортивно-оздоров-
чого комплексу «Металург») 
за здоров'ям. Саме «ЗА», а не 
«ВІД», наприклад, інфаркту, 
як було модно в пору моєї 
молодості, — уточнює Тама-
ра Григорівна. — Я завжди 
вела здоровий спосіб життя. 
І коли з чоловіком (військо-
вослужбовцем, офіцером) 
об'їздила всю країну, почина-
ючи з Далекого Сходу, і коли 
після його відставки «осіли» 
в Артемівську, нині це місто 
Бахмут. Тому лікарів не знаю. 
Сама я, ветеран охорони здо-
ров'я, по аптеках не ходжу, 
виглядаю значно молодшою 
за свої роки, люблю свій зрі-

лий вік: він прекрасний, хто б 
що не казав. Спасибі зарядці! 
І тренерам груп здоров'я — 
Олегу Геннадійовичу Буличо-
ву, Галині Архипівні Лімаш, 
Сергію Анатолійовичу Шку-
ропату».

Моїй тендітній героїні по-
добається, що тренери по-
ступово нарощують наван-
таження, урізноманітнюють 

комплекси вправ, підбадьо-
рюють і вселяють впевненість.

Серед «одногрупниць» Та-
мари Григорівни на базі СК 
«Металург» чимало добрих 
друзів, активних по життю 
людей — Віра Авдєєва, Ірина 
Тачан, Надія Осподова. З нею 
і з Галиною Шевченко моя 
співрозмовниця після заряд-
ки грає в теніс, займається на 

тренажерах. І все це для них 
і всіх пенсіонерів — безко-
штовно.

ВІД АВТОРА
Треба зазначити, що таким 

спорткомплексом, як наш 
«Металург», не кожен облас-
ний центр може похвалитися. 
Це одна з кращих спортив-
них баз України. У будь-я-
кий час дня тут тренуються, 
змагаються і оздоровлюють-
ся всі бажаючі. Здоров'я у 
«Металурга» на всіх виста-
чить, стверджує начальник 
управління з питань фізич-
ної культури і спорту міста 
Бахмут Віктор Милентійо-
вич Лис. Комплекс експлу-
атується по максимуму. Він 
— гордість усіх бахмутців, 
має статус бази паралімпійсь-

кої і олімпійської підготовки 
національного значення. Тут 
створені хороші умови для 
оздоровлення населення, ви-
ховання здорового молодого 
покоління, активного відпо-
чинку городян.

Активний спосіб життя 
Тамари Григорівни, якій все 
цікаво, все хочеться пізнати 
і осягнути, всюди побувати, 
у всіх заходах взяти участь 
(гуртки, клуби за інтересами, 
семінари, майстер-класи, ве-
чори, концерти, зустрічі), на-
дихнув дочку Жанну Березіну 
і її подруг . Вони купили або-
нементи і тепер із задоволен-
ням займаються в СК «Мета-
лург» фітнесом.

Тетяна
 Кир’якова-Музалевська,

м. Бахмут, Донецька обл.

СЕКРЕТ МОЛОДОСТІ 80-РІЧНОЇ ТАМАРИ БОБРИЦЬКОЇ

ПРИТЧА "ВИТІВКИ РОЗУМУ" ПРОДОВЖУЄМО КОНКУРС
СЕРЕД ЧИТАЧІВ!

На конкурс «РОЗТОПИМО 
ЛІД ТЕПЛОМ СЕРДЕЦЬ!»
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«И вдруг поймёшь, что в мире бренном, где все надежды хороши,
Дороже всех прикосновений — прикосновение Души». (Григорій Гольдштейн.) 

Директор школи — Дмитро 
Григорович Поліщук — дору-
чив моєму класу шефствувати 
над Василем Петровичем Коз-
літіним, учасником Великої 
Вітчизняної війни. Жив дідусь 
один. Бабуся його померла 
кілька років тому, а два сини 
(хороші хлопці) проживали в 
місті, приїжджали в село неча-
сто, все звали батька до себе в 
Кіровоград.

Але аж надто любив Пе-
трович матінку-землю: город 
невеликий мав, сад. Та й на 
кладовищі до своєї Марійки 
часто навідувався. Посидить, 
бувало, на лавочці біля мо-
гилки, всі новини покійній 
дружині розповість — і на 
душі легше. Та й не хотілося 
старому ставати тягарем для 
молодих. Як подумає, ну що 
він робитиме на шостому по-
версі в їхній «шпаківні»? Го-
робцем в квартирці сидіти та 
сам собі цвірінькати? Ні, це не 
для нього!

Якось прийшли ми з моїми 
восьмикласниками до нашого 
підопічного. Хлопчики мит-
тю наносили з колодязя води, 
підмели у дворі, нарубали 

дров. Дівчатка підлогу поми-
ли, витрусили килимки, пил 
повитирали в його невеликій 
халупі. А потім сіли всі разом 
на лавці, щоб перепочити.

— Дідусю Васю, розкажіть, 
як Ви з фашистами воюва-
ли! — звернувся до ветерана 
найбалакучіший з хлопців, 
Толик.

— З фашистами? — пе-
репитав той задумливо і по-
гладив співрозмовника по 
русявій голові. — Ти хотів 
сказати «з німцями»? .. Вони, 
синку, теж люди, такі ж, як і 
ми. Розумієш, простий солдат 
повинен виконувати наказ 
командира, а не виконає — 
йому смерть! Ось такі закони 
на війні ... Але зустрічалися 
серед них і такі, що були гірші 
за звіря лісового: жінок, дітей 
малих не шкодували. Ось це і 
є фашисти!

Василь Петрович насупив 
брови і замовк. Видно, тяжко 
було йому знову зануритися 
в пекло спогадів, пережитих 
півстоліття тому. На вицвілі 
очі навернулися сльози ... Пра-
ва рука зрадницьки затремтіла 
в 1943-му — переніс контузію, 

ледве живий залишився.
Хлопці, побачивши, як він 

засмутився, не стали більше 
дошкуляти запитаннями ...

По дорозі додому дівчат-
ка розповіли хлопчикам (по 
секрету), що бачили в будин-
ку фото хлопця у військовій 
формі — дуже навіть симпа-
тичного. Насилу, але визнали 
в ньому дідуся.

— Так, наш дід — справж-
ній герой! — крокуючи шля-
хом, міркували школярі. — 
Герой, а радості в житті немає. 
Сини там, у місті, а він — тут 
один, як перст ...

— І не скаржиться. Клас-
ний дідок, що не скиглить! — 
підсумував Антон.

— Послухайте, але ж у ньо-
го через кілька місяців свято 
— День Перемоги! — осяяло 
раптом Толика.

— Ну хіба тільки у нього? А 
дідусь Олексій Чемерис, а дід 
Вова Кірікеза, Федір Іларіоно-
вич, дід Іван, колишній льот-

чик — його ще Савелійови-
чем у селі всі називають. Вони 
теж воювали! — заперечила 
йому Оленка.

— Хлопці, а давайте при-
думаємо щось і привітаємо  
якось по-особливому ... — 
нерішуче вклинилася я в їхню 
розмову.

— А що, це ідея! — шаноб-
ливо глянув на мене Антон. — 
Може, квіти живі подаруємо?

— Сказав теж — квіточки! 
А їм щороку тюльпани і нар-
циси підносять.

— Тоді, може, концерт 
який ? .. Особисто для них! — 
дружно галасували хлопчики 
й дівчатка.

— Ірино Миколаївно, а Ви 
чому мовчите. У Вас он які 
друзі круті! Тітка Люда Сіро-
клин і дядько Микола Мель-
ниченко — солісти народного 
хору. І Ви теж класно співаєте. 
Мені подобається! — ошеле-
шив мене Ромка.

Я розгублено подивилася в 
його карі очі, що спалахнули 
золотими іскорками. Чесно, 
не очікувала такого повороту 
подій.

— А що, Роман має рацію! 
— підхопила ідею одноклас-
ника Катюша Гілевич.

— Між іншим, розвідка 
доповіла, що Ваш чоловік чу-
дово грає на баяні, — хитро 
примружився Серьога.

 — Ура-а! Діло буде!!! — 
перекрикуючи всіх, випалив 
Ромка.

Ось так неждано-негадано 
я сама наштовхнула хлопців 
на цю грандіозну думку. І, схо-
же, вона припала їм до душі. Їх 
ентузіазм, врешті-решт, пере-
дався і мені. Ідея була непога-
ною. Але з чого почати? Легко 
сказати, а як до діла ...

Вирішила порадитися з 
Дмитром Григоровичем, не 
особливо сподіваючись, що 
ця тема зачепить і його. Але 
не тут-то було!

Очі директора пожвавилися:
— Так це ж чудово! Їх, ве-

теранів війни, залишилося 
в нашому Гаю всього шість 
осіб. Але які ж це люди! І тут, 
треба ж, самі діти вирішили 
привітати! Молодці твої вось-
микласники! Питаєш, з чого 
почати? — задумався він. — А 
ти напиши, Миколаївно, спо-
чатку сценарій, потім пройди-
ся по стареньких —розпитай 
все у них детально і запиши. 
Підключай чоловіка, друзів 
Миколу і Люду, і обов'язково 
своїх старшокласників. Ну а 
там — Бог вам на допомогу!

І ... закрутилася карусель. 
На мій подив, нас із хлопця-
ми підтримали всі, до кого ми 
зверталися.
(Закінчення — на наступній 

сторінці)

ПО-СУСІДСЬКИ

Ми живемо в селі 
Малинівка Запорізь-
кої області. 18 лютого 
відвідали сусіднє село 
Полтавка. А там ... А 
там свято Масляної.  
Музика, що закликає, 
чудові ведучі. Діти і 
дорослі водять хороводи 
в три кола. А опудало Ма-
рени всім підморгує.

В Україні здавна існу-
вала традиція чесноти, 
гостинності. Ось і тоді 
нас пригощали млинця-
ми, пиріжками, шашли-
ками, шурпою брати 
Андрій і Костянтин Дми-

тренки. Так пахло, що 
ми почули з Вільшанки, 
і приїхали. Душу пора-
дували. А радувати було 
кому: учасники худож-
ньої самодіяльності під 
керівництвом І. І. Крупія, 
М. А. Філатової. А люди 
які привітні! Всі посміха-
ються, всі ошатні, знахо-
дили рідну душу, щоб по-

говорити. Кожен почув 
і відчув те, що хотів.

Масляна вирува-
ла ще й піснями, тан-
цями, хороводами. А 
млинці вже покотили-
ся прямо за горизонт, 
до наступної Масляної. 
Спасибі цьому славно-
му святу, що зібрало 

людей з двох сіл. Забули-
ся всі проблеми.

Так нехай же у вас і у 
нас все буде гаразд!

З повагою і від імені 
земляків-малинівців — 

Галина Писанко,
с. Малинівка,Гуляйпільсь-

кий р-н, Запорізька обл.

Всьому колективу моєї улю-
бленої газети «Пантелеймон» 
я вдячна за те тепло, що вихо-
дить від усіх авторів листів та вір-
шів. Низький всім уклін!

Ось і я зібралася з духом описати, 
що було в моєму 87-річному жит-
ті. Багато було радості і печалі, але 
завжди мене і мою сім'ю охороняють 
Ангели-охоронці і люди, що дарують 
нам тепло і турботу. Ось тільки два 

випадки з мого життя (а їх було дуже 
багато):

У 1953 році я поїхала з Серед-
ньої Азії через Москву в Україну до 
батьків з п'ятимісячним грудним си-
ном. Дорога була важкою — майже 
8 діб. У мене не вистачало продуктів 

і молока для дитини. І в цей важкий 
момент до мене підійшла красива 
молода жінка з короною кіс навколо 
голови і запропонувала свою допо-
могу. А потім не знаю, не пам'ятаю, 
але якимось чином всі пасажири ва-
гона — узбеки, туркмени, росіяни, 
українці — стали опікуватися нами і 
дарували нам свою теплоту і турботу 
до самої Москви. Це був справжній 
інтернаціонал! А в Москві допомог-
ли переїхати на Київський вокзал, 
провели нас на поїзд. Ось так я і дої-
хала до батьків в Україну.

І ось тепер, та й раніше, я завжди 
намагаюся допомагати людям всім, 
чим можу.

Дорогі мої люди, автори листів, 
віршів, статей! Бажаю всім вам мі-
цного здоров'я, довгих років життя 
і благополуччя! Вітаю вас і весь ко-
лектив зі святами! Хай благословить 
вас Бог!

З повагою, Галина Олексіївна 
Григоренко, м.Чоп, Закарпаття

«У ВАС І В НАС 
ХАЙ БУДЕ ГАРАЗД!»

«ЗАВЖДИ НАМАГАЮСЯ 
ДОПОМАГАТИ ВСІМ, 

ЧИМ МОЖУ»Шановні працівники газети «Пантелеймон»! Цю чудову газету (а у нас її чи-
тають і старі, й малі) ми передплачуємо понад 15-ть років. Просто вона — член 
нашої сім'ї, без неї ніяк. Чекаємо її, читаємо. І думаємо, і співпереживаємо. 
Про все люди пишуть. Тому що це єдина газета в Україні, яку читають і відчу-
вають написане, співпереживають.

І хоча мій матеріал за хронологією старий (все думала, писати чи ні), але я 
вирішила написати.

«ДЯКУЮ ТОБІ, СОЛДАТЕ!»
Працювала я тоді (наприкінці 90-х років минулого 

століття) в Зеленоградскій школі Знам'янського району 
Кіровоградської області. Викладала німецьку мову і була 
класним керівником 8-го класу.

На конкурс «РОЗТОПИМО 
ЛІД ТЕПЛОМ СЕРДЕЦЬ!»

На конкурс «РОЗТОПИМО 
ЛІД ТЕПЛОМ СЕРДЕЦЬ!»
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«Ніколи не втрачай терпіння — це останній ключ, що відкриває всі двері». (Антуан де Сент-Екзюпері)

ЗІ СВЯТОМ!

(Закінчення. Початок 
див. на стор. 11)

... Я на своєму двоколісно-
му другові об'їздила всіх, хто 
воював у ті роки, і все, що по-
чула від них, послужило ос-
новою сценарію.

Толик і Рома поділилися 
зі мною своїми секретами — 
вони вирішили виготовити 
кожному ветерану медаль.

— Але як, з чого її краще 
зробити? — дивилися обидва 
на мене запитально.

Я спочатку засумнівалася, 
а чи потрібно це, адже вона 
ж буде не справжньою! Але 
потім вирішила: а чому б і ні? 
Хочуть — нехай роблять!

Разом із хлопчиками пере-
брали безліч варіантів. Вибра-
ли за основу товсту сріблясту 
фольгу і червону стрічку — 
щоб повісити кожному вете-
рану нагороду на шию.

Скільки ж гордості було в 
очах юнаків! Їхня ідея прий-
нята!

За сценарієм мої дівчатка 
і хлопчики повинні були тан-
цювати вальс. З навчанням 
хлопців проблем не було: і я, і 
мій чоловік Віктор в студент-
ські роки займалися в студії 
бальних танців. Складніше 
було з костюмами. Звернули-
ся по допомогу до батьків. І 
вони, як потім виявилося, пе-
ревершили всі мої очікуван-
ня! Олександра Михайлівна, 
мама Катюші, мені тільки ска-
зала: «Ірино Миколаївно, не 
хвилюйтеся, все зробимо».

Час летів стрімко. Під-
готовка до 9 Травня йшла 
повним ходом. Вдень, після 
уроків, репетиції зі старшо-
класниками, ввечері — пісні 
під баян Віктора з Людмилою 
і Миколою ... Мій чоловік був 
у нас ще й звукорежисером, і 
майстром по світлу. Загалом, 
старанно працювали і діти, і 

дорослі.
Про майбутній концерт в 

селі знали всі — від малого 
до великого. Дев'ятого в клубі 
людей зібралося — ніде було і 
яблучку покататися. Навіть з 
міста приїхали діти, онуки.

У першому ряду сиділи 
наші ветерани — ошатні, при 
повному параді, в орденах і 
медалях. Поруч з ними — вдо-
ви і ті, хто допомагав у ті роки 
нашій Батьківщині вистояти.

Ох, як я хвилювалася тоді! 
Але коли як ведуча вийшла на 
сцену, глядачі раптом заапло-
дували ... Може, їм сподоба-
лася моя ніжно-рожева сукня 
до п'ят, а може, від того, що, 
поки готувалися до свята, ми 
всі так здружилися, що стали 
однією сім'єю?..

Нарешті, оговтавшись і по-
сміхнувшись, звернулася до 
глядачів зі словами привітан-
ня. Привітала всіх із Днем 
Перемоги. Ледве закінчила 
говорити, як з-за лаштунків 
почулися перші звуки валь-
су — на сцену випливли і за-
кружляли, немов білі і чорні 
лебеді, восьмикласники. Які 
ж вони були красиві: дівчат-
ка — в повітряних, як хмари, 
вечірніх сукнях, хлопці — в 
чорних костюмах і білосніж-
них  сорочках! Музика лилася 
рікою, молоді люди танцюва-
ли і посміхалися від щастя.

І раптом світло в залі і 
на сцені потухло, почули-
ся оглушливі вибухи, ріжучі 
звуки зенітних установок, 
різка кулеметна черга ... В залі 
хтось вигукнув — і, прорива-
ючись крізь цей гул, набатом 
зазвучала пісня:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой,

С фашистской силой 
тёмною,

С проклятою ордой!..
Коли в залі знову спалах-

нуло світло, всі люди похи-
лого віку, жінки і навіть діти 
плакали ... Я розповідала про 
кожного з них — наших ге-
роїв. Про те, як вони, безвусі 
хлопчики і молоді чоловіки, 
по коліно в багнюці, голод-
ні, холодні, а часом поранені, 
йшли в атаку, часто ціною 
свого життя рятуючи своє і 
наше майбутнє ... Я розповіда-
ла, а вони, сивочолі чоловіки, 
плакали, немов діти, яким ду-
же-дуже боляче ... того вечора 
мені хотілося, щоб увесь світ 
дізнався про їхній великий 
солдатський подвиг.

Здавалося, глядачі саме 
зараз розглянули, що поруч 
з ними сидять справжні ге-
рої. А скільки радості було в 
очах ветеранів, коли кожному 
з них артисти дарували їхні 
улюблені пісні!

Василь Петрович витирав 
хусточкою гарячі сльози, що 
котилися по щоках — йому 
Людмила Сіроклин, Мико-
ла Мельниченко та старшо-
класники присвятили пісню 
«Альоша».

Для Івана Савелійовича, 
колишнього льотчика, за-
співали знамениту «Катюшу», 
і артистам підспівував весь 
зал. Пісня «А мій милий чор-
нобривий вареничків хоче» 
прозвучала на особисте за-
мовлення діда Альоші (Чеме-
риса).

Коли ж Людмила заспіва-
ла: «Враги сожгли родную 
хату ...», на сцену на протезах 
піднявся інвалід війни Петро 
Іванович Гуртовий. Тремтя-
чими губами співав солдат, 
що залишився в живих, але 
втратив всю сім'ю в цій жор-
стокій війні. Разом з ним 
співали і плакали всі глядачі.

Концерт закінчився, за-
мовкли оплески, але ніхто 
не поспішав іти. Ветерани і 
вдови сиділи і посміхалися 
крізь невисохлі ще сльози. У 

колишніх воїнів і жінок у ру-
ках було багато живих квітів. 
Шию кожного ветерана ніж-
но обвивали атласна стрічка 
з саморобною нагородою — 
подарунок від дітей.

— Спасибі вам, дорогі мої, 
дякую! — схвильовано повто-
рював Петро Васильович. — 
Так душевно нас ще ніхто не 
вітав ...

Повірте, слова воїна для 
нас, артистів і старшоклас-
ників, були найвищою наго-
родою.

... З тих пір пролетіло жу-
равлиною зграєю майже 20 
років. Дорослими стали мої 
дівчатка і хлопчики. Але в Зе-
леному Гаю люди і сьогодні 
пам'ятають той День Перемо-
ги, що схвилював усе село ...

А 7-го квітня 2017 року пі-
шов із життя один із останніх 
учасників Великої Вітчизня-
ної Гладченко Федір Іларіоно-
вич, колишній розвідник, що 
дійшов до самого Берліна.

На 92-му році переста-
ло битися серце Героя, який 
захищав нашу рідну землю. 
Його проводжало все село.

За труною солдата йшла 
його донька Таїсія Федорів-

на і онук Єгор. Руки юнака 
дбайливо несли оксамитову 
темно-вишневу подушечку. 
На ній лежали численні ор-
дени і медалі Федора Іларіо-
новича. Одна з медалей була 
зовсім незвичайною — з чер-
воної стрічкою, зі щільної 
сріблястої фольги. На лицьо-
вому боці нагороди рука ди-
тини вивела: «Слава Герою!» 
На зворотній (я добре це 
пам'ятаю) вигравірувані сло-
ва: «Дякую Тобі, Солдате!»

P. S. Ці спогади і сьогодні 
ятрять мою душу. І я вдячна 
вам, мої (тепер уже зовсім до-
рослі) діти, за Урок людяності, 
який ви дали мені — вашому 
вчителеві. Я всіх вас люблю і 
пам'ятаю,  дорогі мої зелено-
гайські дівчатка і хлопчики!

ДОРОГА МОЯ РЕДАКЦІЄ!
Спасибі, що вислухали. 

Спасибі, що надрукували 
мого листа. Я літаю від щастя! 
Дякую за конкурси — вони 
допомагають мені вдоскона-
люватися як особистості, да-
ють поштовх, щоб творити, і 
вчать дякувати життю за все. 
Якби ви тільки знали, як я вас 
люблю! Всіх зі святом!

Ваша Ірина Самсоненко, 
відмінник народної освіти 

України

 Світла пам'ять героям, 
подяка за мирне небо 

над головою!
У цей день хочеться 

привітати тих, хто віддав 
життя в боротьбі за справу 

миру, в боротьбі з фашиз-
мом, тих, хто пройшов всю 

війну і виніс перемогу на 
своїх плечах, тих, хто пра-

цював у тилу, не покладаю-
чи рук, працював на пере-

могу. Хочеться привітати 
всіх! Всіх без винятку.

Ця перемога загальна, вона 
одна на всіх, як один на всіх 
цей крихкий світ, як один на 

всіх у нас дім — наша бла-
китна планета.

Тими, хто воював, ми щиро 
пишаємося, дякуємо їм і 

зберігаємо вічну пам'ять. 
Нехай навколо процвітає 

мир, будуть спокій, дружба і 
єдність.

Зі святом всіх нас! 

Хай буде мир у всьому світі!

«ДЯКУЮ ТОБІ, СОЛДАТЕ!»

З ПОВАГОЮ, 
ТРЕПЕТОМ І ШАНОЮ 

ВІТАЄМО 
З ДНЕМ ПЕРЕМОГИ!
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«Уміння відчувати і бачити по-доброму оточуючих тебе людей — 
результат величезної внутрішньої роботи духу».(В. О. Сухомлинський)

З ЖИТТЯ ДОБРИХ ЛЮДЕЙ

Ми підійшли до майстра 
в той самий момент, коли він 
працював над весільною рам-
кою для фотографії.

— Зверху будуть приклеєні 
два птахи: голуб із голубкою, 
а в дзьобиках вони тримати-
муть дві обручки, — пояснює 
Олександр Крутих. — Я вже 
підібрав з журналу фото-
графію.

На тролейбусній зупин-
ці сидить він не просто так, 
а в рамках проекту. Нази-
вається він «Арт-зупинка» і 
реалізується бібліотекою ім. 
Крупської. Олександра за-
просили в цей проект, і він 
проводить майстер-класи з 
художнього випилювання 
лобзиком, продає свої роботи 
і дуже не любить, коли хтось 
із перехожих кидає фрази на 
кшталт «Я не вірю, що ти ро-
биш це простим лобзиком».

ВСЕ ПОЧАЛОСЯ З ГАЧКА

Мама Олександра віртуоз-
но в'язала гачком і прищепи-
ла любов до цієї справи си-
нові. У п'ять років Саша вже 
в'язав. Його старший брат 
чудово малював і навчив цьо-
му молодшого. Плюс у школі 
були уроки праці, на яких 
учні випилювали лобзиком. 
У сім років Саша почав випи-
лювати прості предмети: рам-
ки, полиці.

— У нас в районі Тяжилова 
була штовханина, і ми туди 

носили свої роботи, — 
розповідає Олександр 
Крутих. — Копійок за 
50, за рубчик продав — 
і грошики на морозиво 
маєш. Займався цим 
до третього класу. А 
потім пішло навчання 
трохи складніше, ар-
мія, інститут, діти. 
У 2003 році я пішов 
на пенсію і задумав-
ся, ким бути: стояти 
біля барної стійки, пиво пити 
— не моє. Лежати тупо на 
дивані ноги догори — теж не 
моє. Тому взявся за це ремес-
ло ґрунтовно. Тим паче, що 
у мене вже були заготовки з 
журналів, ескізи.

КОПІТКА ПРАЦЯ

Влітку художник працює з 
7:00 і до 18:00 —19:00, майже 
12 годин. Взимку — 8—9 го-
дин. Один торшер ремісник 
виготовляв понад 40 днів. 
Щоб підкреслити малюнок, 
додав до випилювання ще й 
техніку випалювання. Коштує 
900 гривень. Умілець каже, що 
таких ламп штук шість вже 
купили. Ціна залежить від 
кількості витраченого часу 
і категорії складності твору. 
Люди цінують красу, і вироби 
Олександра розходяться по 
західній Європі: Англія, Пор-
тугалія, Іспанія, Італія.

— Одна зі скриньок виру-
шила до Польщі, — розповідає 
пенсіонер. — Також розійшли-

ся і п'ять серветниць, шість 
ламп. Якби люди не брали, я б 
цим не займався.

ЦІННІСТЬ І ВАРТІСТЬ

— Ось сидів тут чоловік 
один і нив: «А якщо пофарб-
увати червоним, жовтим, зе-
леним?» — розповідає Олек-
сандр Крутих. — «Папугу 
зробити», — кажу йому. Мене 
заслужені майстри України, 
діячі мистецтв застерігають, 
щоб я не фарбував, інакше все 
зіпсую. Раніше я користував-
ся лаками, морилками. 

Але якесь однотонне все 
виходило, або неприємного 
солом'яного, червоного від-
тінку. А так проглядається 

фактура дерева.
Щось простіше, 

без «наворотів» май-
стер не робить, тому 
що матеріали дорогі.

 Користуватися 
електролобзиком до-
рого і незвично, — 
каже Олександр.

— Коли я сідаю за 
роботу, то відчуваю 
руку, лобзик, натяг 
пилочки, відчуваю 

виріб, який створюю, — по-
яснює художник. — Візьміть 
будь-який предмет. Дивіться, 
які тонкі перемички. Немає ні 
сколів, ні підривів. А якби я 
це робив електричним лобзи-
ком, наламав би чимало дров.

ТЕРПІННЯ Є НЕ У ВСІХ

Навчити цього мистецтва 
практично неможливо, вва-
жає ремісник. Для цього по-
трібно мати сильне бажання 
і терпіння. Підходило чимало 
батьків з проханням навчити 
їхніх дітей випилювати. Але 
Олександр відмовлявся.

— Ну от скажіть, не зна-
ючи цього хлопчика, чи зможу 
я привчити його до посидю-
чості? — запитує він. — Так 
він у футбол хоче побігати! Я 
кажу батькам: «Ви вибачте, я 
не можу. Не те, що я не хочу 
— не можу». На майстер-кла-
сах я показую, як тримати 
руку, з яких ліній потрібно по-
чинати.

Учні у майстра, однак, є: 

78-річний Альберт, киянка 
Людмила, яка після навчання 
на майстер-класах вже само-
стійно випиляла підставку 
під великодні яйця. У Олек-
сандра Крутих є роботи в од-
ному екземплярі, їх близько 
15-ти.

— Проходила обласна 
виставка, і на ній одесити 
хотіли купити у мене вели-
кодніх павичів. Пропонува-
ли 4500 гривень, але я сказав: 
«Хлопці, я їх не продаю». Зір 
мене вже підводить, і я про-
сто не відтворю їх по-новій. 
У мене теж є принцип: не все 
продається.

НА НАШИХ ОЧАХ

Під час нашої бесіди по-
стійно хтось підходив, роз-
глядав роботи, питав ціну. 
Багатьох цікавлять рамки. 
Олександр розповів, як він їх 
робить. Спочатку на дерево за 
допомогою клею ПВА прикле-
ює папір з обох боків, щоб не 
поламати перемички. Потім 
папір можна прибрати, тро-
хи змочивши. На наших очах 
умілець випилює візерунча-
стий верхній шар рамки. По-
тім накладається другий шар, 
третій, четвертий. Так ство-
рюється об’єм. Потім при-
клеюється внутрішня рамка і 
робиться кишенька для фото-
графії. Найбільша рамка, яку 
змайстрував Олександр, — це 
оправа під дзеркало розміром 
1,5 метра на 0,4 метра.

Добра новина! Ініціативні читачі газе-
ти «Пантелеймон» за підтримки редакції 
надіслали екземпляри газет до психонев-
рологічних інтернатів та до будинків пре-
старілих по всій Україні! І надсилатимуть 
їх щомісяця.

Працівники та підопічні цих закладів 
із вдячністю прийняли газети і з задово-
ленням читають їх. Позитивна інформація 
піднімає дух, розширює кругозір і дуже 
подобається людям. Добрі справи роби-
ти просто! Спасибі всім велике за участь і 
зворотний зв'язок!

З повагою, редакція газети
 «Пантелеймон»

Христос Воскрес! Посилку отримали. Газета 
дуже цікава і мудра. З великою вдячністю і інтере-
сом її читаємо. Спаси вас усіх Господь!

Підопічні і співробітники
Берестечківського психоневрологічного інтернату

ІНІЦІАТИВА ЧИТАЧІВ ЗІГРІЛА 
СЕРЦЯ ЖИТЕЛІВ 
ПО ВСІЙ УКРАЇНІ

ОЛЕКСАНДР КРУТИХ ВИПИЛЮЄ 
ТВОРИ МИСТЕЦТВА РУЧНИМ ЛОБЗИКОМ

Щовівторка та щочетверга на зупинці «Проспект Коцюбинського» навпроти бібліоте-
ки можна побачити 72-річного Олександра Крутих. Під червоною парасолькою в футболці 
«Nike» він лобзиком випилює справжні витвори мистецтва: візерунчасті шкатулки, набори 
дитячих меблів англійського зразка, серветниці в формі карет і багато іншого.
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14 СВІТ НАВКОЛО НАС

«При єднанні і мале росте, при розбраті і найбільше розпадається».  (Гай Саллюстій Крісп, історик)

ТРИ ЗАГАДКОВИХ МІСЦЯ ПЛАНЕТИ, 
ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ЧИСЛОМ 7

1. ПЛОВДИВ
Пловдив — найстаріше населене мі-

сто в Європі. Він займає восьме місце в 
світовому списку древніх міст, які все 
ще існують, поряд з такими містами як 
Афіни, Файюм, Дамаск ...

Цікаво, що Пловдив називають ще 
«містом на семи пагорбах» через пагор-
би, що височать всередині міста і явля-
ють собою сієнітові скелі, утворені в ге-

ологічний період верхнього крейдяного відділу (99,6 — 65,5 мільйонів років тому). Вони не 
широкі і виглядають як величезні камені, що поставлені в цьому місці.

Три пагорба формують Старе місто. Решта три знаходяться в межах міста. На 7-му пагорбі 
були виїмки на скелі. Припускають, що там знаходилося древнє святилище.

«У символіці тайнознань сімка вказує на сьомий вимір, 
важливий в духовному плані для людини. У міфології її пов'я-
зували з характеристикою ідеї Всесвіту, використовува-
ли як головне числове позначення в описі світового дерева, 
повного складу божественних пантеонів, універсальної ха-
рактеристики майже всього, що обчислюється в міфологіч-
ному космосі у різних народів світу». 

(З книги «АллатРа»)

З давніх-давен відомо, що 
число 7 непросте, воно мало 
сакральне значення для лю-
дей різних культур і цивілі-
зацій, з ним пов'язано безліч 
легенд, обрядів, вірувань.

«Рігден: Доречно заува-
жити, у цих древніх народів 
збереглися згадки, що число 
чотири втілює в собі жіноче 
начало, три — чоловіче нача-
ло, а в сумі сім — основа люд-
ської Істоти (принцип вічно-

го життя), досконалість».     
(З книги А. Нових «АллатРа»)

 Сім — священне число 
для древніх єгиптян.

 У міфології догонів 
сім — основа людської Істоти 
(принцип вічного життя), до-
сконалість.

 У Стародавньому Китаї 
було сім шляхів мудрого сер-
ця.

 За висловом пророка 
Мухаммеда, світ був створе-
ний з Білої Перлини, товщина 
якої була сім небес і сім зе-
мель, разом узятих.

 У суфіїв — духовне 
пізнання, шлях до Бога — 
це сім духовних ступенів на 
шляху самовдосконалення.

Якраз про три місця, які 
мають безпосереднє відно-
шення до цього особливого 
числа, йтиметься далі.

2. РИЛА

Болгарія — гірський масив 
Рила також пов'язаний з чис-
лом 7.

Кажуть, що це місце відо-
ме завдяки християнському 
святому Іоанну Рильському, 
який прожив довгий час в 
печері, харчуючись корін-
ням, травами і невпинно мо-
лячись Богу. Якщо копнути в 
глиб століть і зіставити фак-
ти, стане очевидно, що якраз 
у цей час у миру був присут-
ній Агапіт Печерський, і саме 
завдяки духовному сплеску, 
породженому цією великою 
Особистістю, протягом XI—
XII століть були побудовані 
численні монастирі і храми в 
різних країнах .

На вхідних воротах Риль-
ського монастиря привертає 
увагу незвичайний знак, що 
зображений вище голови Іо-
анна. Він досить древній. Його 
значення описано в книзі А. 
Нових «Птахи і камінь. Спо-
конвічний Шамбали»:

Неподаліко від Рильсько-
го монастиря, який став най-
більшим центром освіти Бол-
гарії, знаходяться сім озер.

Сім Рильських озер — гру-
па озер льодовикового по-
ходження, розташованих у 
північно-західних горах Рила 
в Болгарії. Озера знаходяться 

на висоті 2000 метрів над рів-
нем моря.

Кожне з семи озер носить 
власне ім'я, пов'язане з його 
найхарактернішою особливі-
стю: наприклад, найбільш ви-
соке озеро називається С'лза-
та (укр.— Сльоза) через його 
чисту воду, яка дозволяє ба-
чити далеко вглиб озера.

Сім Рильських озер на горі 
Рила відіграють дуже важли-
ву роль серед місць, які вва-
жаються сакральними. Ці сім 
озер пов'язують з сімома ча-
крами людини.

У світі існує ще безліч 
місць, тим чи іншим чином 
пов'язаних із сакральним 
числом 7. Наприклад, Київ, 
який так само, як і Пловдив, 
розташовується на 7-ми па-
горбах:

«Київ у старовину нази-
вали містом трьох пагор-
бів, потім семи пагорбів за 
його унікальне розташуван-
ня на правобережних кручах 
Дніпра. Що далі просувалася 
цивілізація, то більше па-
горбів вона займала. Місто 
зуміло зберегти свою при-
вабливість і в епоху науко-
во-технічного прогресу, поєд-
нуючи новобудови не тільки 
з древніми будівлями, але і з 
острівцями первозданної при-

роди. Київ був і до цього дня 
залишається одним із найза-
гадковіших міст на Землі».

(З книги «Птахи і камінь»)

Але, на жаль, сучасне люд-
ство, незважаючи на свій ви-
димий технічний прогрес, не 
відає про безліч знань, які 
були добре відомі попереднім 
цивілізаціям, але були втра-
чені в століттях. Зрозуміти 
це і не загубитися в потоці 
оманливої інформації можна 
за допомогою споконвічних 
Знань про себе і про світ.

Микола Терентьєв
Повна версія статті: 

https://allatravesti.com/3_
zagadochnyh_mesta_planety_

svyazannyh_s_chislom_7

3. ХРАМ СОНЦЯ В КРИМУ

Цей мегалітичний ком-
плекс має кілька назв і зга-
дується в легендах і переказах 
багатьох народів, які здавна 
населяли Крим. По-іншому 
цей Храм Сонця ще назива-
ють Кримський Стоунхендж, 
Кам'яна квітка, Зуби дракона, 
Сім братів і, швидше за все, це 
ще не всі назви, які дійшли до 
наших днів.

Більшість прагнуть 
відвідати це місце через його 
незвичайну силу. Існує думка, 
що це споруда попередньої 
цивілізації. Наводжу опис:

«Це місце, що нагадує роз-
криту долоню з сімома вели-
чезними кам'яними пальця-
ми. Їх так і називають — «Сім 
пальців». «Кам'яні пелюстки 
квітки досягають 8—12 ме-
трів і стоять під кутом 60 ° до 
центрального каменю-вівта-
ря. Сама споруда, як сучасна 
антена, нахилена під кутом 
45 ° щодо хребта. Найкра-
щий видовий огляд на весь 
комплекс виходить з проти-

лежного схилу 
гори Ільяс-Кая 
... Розташування 
каменів могло 
дати можливість 
спостерігати за 
літнім і зимо-
вим сонцесто-
янням».

Над храмом 
р о з т а ш о в а н а 

гора Ільяс-Кая. На її вершині 
знаходився середньовічний 
монастирський храм св. Іллі 
(Х—ХV ст.), і по гірській 
стежці тисячі прочан, ченців і 
парафіян піднімалися до цьо-
го храму не одну сотню років. 
Від монастиря залишилися 
лише частини фундаменту, на 
якому була розташована ста-
родавня базиліка і шматочки 
черепиці.

Біля Храму Сонця в руках 
у людей проскакують елек-
тричні розряди, і ще спостері-
гається таке оптичне явище 
як Глорія. У Китаї Глорію на-
зивають «Світлом Будди». 
Райдужний німб, що оточує 
тінь спостерігача, тлумачився 
як ступінь просвітлення. Яви-
ще добре фіксується на фото- 
і відеознімках.

Сім каменів-мегалітів 
Храму Сонця, що стоять під 
нахилом по колу, здалеку на-
гадують пелюстки квітки ло-
тоса. До речі, в книзі А. Нових 
«Езоосмос» йдеться про Храм 
Лотоса, розташований  в пе-
чері, теж у Криму.
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(Початок — у попередніх 
номерах)

Незважаючи на те, що Ми-
кола і Григорій були колишні-
ми друзями і однополчанами, 
Микола постійно провокував 
конфлікти, а в спільній ро-
боті, що називається, встав-
ляв палки в колеса. І яку б Гри-
горій не проявляв ініціативу 
для поліпшення добробуту і 
життя людей, Микола тиснув 
на нього горою інструкцій. 
Так відбувалося їхнє неви-
диме протистояння. Кілька 
разів Григорій намагався 
викликати Миколу на від-
вертість, щоб раз і назавжди 
вирішити всі проблеми. 

Адже від такої, нічим не 
виправданої злості страждав 
не тільки він, а й що набага-
то прикріше, їхнє оточення. 

Однак Микола весь 
час уникав цієї роз-
мови, то посилаю-
чись на зайнятість, 
то грубо і зарозуміло 
обриваючи дружню 
ініціативу. У нього 
з роками з'явилися 
гордовитість і по-
чуття недоступності 
своєї партійної пер-

сони.

Роки пролітали. У Гри-
горія склалося відносно щас-
ливе сімейне життя. Наро-
дилося п'ятеро дітей. Клара 
ж після декількох невдалих 
спроб насилу народила одно-
го. Хлопчика пестили й пле-
кали, ростили в комфорті і зі 
всілякими зручностями. Од-
нак виріс з нього страшенний 
дармоїд і п'яниця. І що швид-
ше бігли роки, то сильніше 
хльоскало їх життя по найу-
разливіших місцях. 

Спочатку загинув єдиний 
син, по суті, дурною смертю 
— п'яний потрапив під потяг. 
Клару розбив параліч. Довгі 
роки вона була прикутою до 
ліжка і дуже важко вмирала. 
Микола переніс два інфаркти. 

Він єдиний з усієї своєї сім'ї 
залишився живим. І ніякі 
гроші, що так ретельно нако-
пичувалися ними протягом 
життя, ніякі високі знайом-
ства і зв'язки не змогли запо-
бігти трагедії родини.

На старості років Микола 
залишився абсолютно один. 
На нього страшно було диви-
тися. Весь змарнів, очі впали, 
кістки обтягнулися шкірою, 
як у висушеної мумії. Жив 
він за дві вулиці від Григорія, 
в хорошому добротному бу-
динку, який побудував, пра-
цюючи в райкомі. Колгосп у 
Григорія згодом став пере-
довим. Будинки були з усіма 
зручностями, дороги заас-
фальтовані. Тож колгосп ціл-

ком претендував на район-
ний центр. Та й природа тут 
була особливо мальовничою: 
поля, ліси, річка ... Тут біль-
шість керівників спорудили 
собі на старість дачі, як і Ми-
кола, який чимало перешкод 

створив свого часу Григорію, 
що старався  для колгоспу.

Незважаючи на забезпече-
ну старість Миколи, будинок 
його був порожнім. З ним 
мало хто спілкувався навіть 
із сусідів, оскільки він мав 
славу моторошного буркоту-
на, що вічно всім незадоволе-
ний. Так вийшло, що єдиною 
людиною, яка регулярно його 
навідувала, став Григорій. І 
хоча Микола завдав йому в 

минулому багато неприєм-
ностей, Григорій все одно 
по-старечому допомагав йому 
то свіжим хлібом, то добрим 
слівцем. Він був єдиним спів-
розмовником, у якого виста-
чало терпіння вислуховувати 
всі скарги друга і терпіти його 
обурення і невдоволення.

Але якось, буквально пе-
ред смертю, Микола нес-
подівано для Григорія став 
самим собою, тим добрим 
хлопцем, яким був до почат-
ку війни. Він раптово відкрив 
свою душу, розповідаючи 
Григорію про своє справжнє 
життя. Але, мабуть, найпри-
голомшливіше для Григорія 
прозвучало наприкінці його 
сповіді.

— Ти пам'ятаєш той день, 
коли вибухнув бліндаж? — 
захриплим слабким голосом 
промовив Микола...

(Продовження читайте в 
наступному номері)

Уривок оповідання 
«Все так просто» 

з книги Анастасії Нових
 «Птахи і камінь»

15ЧИТАННЯ ДЛЯ ДУШІ

Ты — рудник, коль на поиск рубина идёшь, Ты — любим, коль надеждой свиданья живёшь. 
Вникни в суть этих слов — и нехитрых, и мудрых: Всё, что ищешь, в себе непременно найдёшь! (Омар Хайям)

ВСЕ ТАК ПРОСТО…
ЧАСТИНА V.

БІЛЯ КНИЖКОВОЇ ПОЛИЦІ

ТВОРЧІСТЬ ЧИТАЧІВ

ВСПОМНИ ВСЁ…

Вспомни всё, и ты поймёшь 
Моё мятежное роптанье. 

Может, даже и всплакнёшь, 
Настроив сердце в ожиданьи.

Всё не так, как нам мечталось,
Не так, как представлялось.

И знаешь, милая моя, 
Сердце кровью обливалось.

В ту минуту ты владела 
Послушным мне пером. 

Как надежда в сердце рдела,
Вверяла мне мечты тайком... 

Олександр Герлянд

«А ДО НАС ПРИЙШЛА 
ВЕСНА!»

 
Добрий день, шановні 

працівники такої доброї і 
теплої для душі газети, до-
рогі наші друзі-пантелей-
монівці!

Хочу від душі всіх 
привітати з приходом вес-
ни і побажати, щоб весня-
не сонечко зігрівало нас і 
наповнювало добротою. 
Щоб наші душі розцвітали, 
як навесні сади, від любові, 
тепла і доброти.

Дуже вдячна редакції 
газети за комплект книг, 
які я отримала за участь в 
конкурсі передплатників. Я 
охоче їх читаю. Дякуємо!

А цей невеликий вірш — 
для вас, дорогі друзі.

ВЕСНА!
А до нас прийшла Весна!

Прокидається земля, тане 
сніг, біжать струмки,

Щебечуть дзвінко 
вже пташки.

Сонце з неба посилає нам 
ласкаві промінці,

Перші вісники весни — 
ніжні проліски лісні —  

Вісточку нам посилають, 
Що весна уже гуляє:
По полях і по лісах, 
по озерах і річках.

Всіх вона спішить підняти, 
Щоб усі йшли 
працювати — 

Землю рідну уквітчати.
Щоб трава росла 

швиденько,
І було все зелененьке,
Щоб жовтим цвітом 

вкрились береги,
А птахи заспівали

 сонети весняні,
Щоб у біле вбрання 

одяглися сади,
І ми в мирі і щасті 

Жили на землі.

Щоб жили без сліз, 
без слова «війна».
Щоб жила любов 

і жила краса!

З любов'ю і повагою до вас, 
Валентина Михайлевська,

м. Київ

СИНАМ
Здрастуй, редакціє «Пан-

телеймона цілителя»! Я пе-
редплачую газету «Наш 
край». У ній було надруко-
вано вірш «Синам» Лідії Ан-
дріївни Червоної, жительки 
Дніпропетровської області.

Довге життя прожите,
Довге, складне життя.

Біль, втрати, горе, смуток 
пережито — 

В безсонні ночі є про 
що згадать.

Для матері найтяжче 
пережити

Хворобу, смерть дітей своїх.
Своє серденько ладна 

дарувати,
Аби лиш діточки здоровими 

були.
Навча дітей добру, поваги,

Всі сили дітям віддає,
З надією живе, чекає  —

Донька чи син її не підведе.
На старість не покинуть 

виживати
Стареньку маму десь на 

самоті,

А не під силу їм забути
Дитячі безтурботні дні,

Де мама ніжно опікала
Своїх синочків-соколів,

Увагу і тепло їм віддавала,
Забувши втому 
і пекучий біль.

Сьогодні хочу до синів
 звернутись:

Усіх синів, яких чекають 
матері,

Шануй свою дружину, діток,
Не відкидай і матінку свою.

Кохай ти ту свою єдину,
Що серце у полон твоє взяла,
Не зрадь і не забудь ти маму,

Яка життя тобі дала.
Бо сльози щирі і правдиві

Я зустрічала лише в маминих 
очах,

Ніколи мама вас не зрадить,
Якою  б доля не була.

Звернутись хочу до синів я,
Усіх синів, яких чекають 

матері:
Кохай і бережи дружину,

Не забувай ти тільки 
матінку свою.

Галина Іванова,
 сел. Зоря,

 Дніпропетровська область.
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Добрий день, шановна редакціє газети, що зігріває наші 
душі!

У першому номері «Пантелеймона» було опубліковано 
невеликого листа від Людмили Зими. Прочитавши його, 
мені захотілося хоча б добрим словом підтримати цю лю-
дину. Ми вже обмінялися листами, і я дізналася, що 3 квіт-
ня у неї День народження. І я дуже прошу вас привітати її в 
найближчих номерах.

ШАНОВНА ЛЮДМИЛО ДМИТРІВНО! 
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ ВАС!

Хай Вам щасливо живеться на землі,
Хай Вам весною дзвінкою співають солов’ї,

І лиш добро іде у Вашу хату,
А Ви здорові будьте і багаті!

З повагою, 
Валентина Михайлевська,

м. Київ

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ 
ВІТАЄМО ОЛЕНУ 

МИКОЛАЇВНУ КОРСУН 
(13 травня 1949 р.) 

з села Долина Слов'янського 
району Донецької області 
 

Нет ничего чудесней 
доброты, 

Которую так щедро 
даришь ты!

В твоей душе подъёмы 
и изломы,

Минуты радости 
с отчаяньем слились.

Но сохранила ты тепло 
родного дома

И мысли светлые, что 
сами рвутся ввысь.

Как солнышко лучами землю 
греет,

Так тянешь к людям 
ниточки Добра.

И в сердце чистом всё ж 
надежда зреет,

Что зло не возвратится 
никогда.

Пусть будет так! Пусть 
сбудутся желанья,  

Возьми мольберт и нарисуй 
Мечту — 

Пусть помогают силы 
Мирозданья.

Господь увидит 
Сердца красоту!

Людмила Желіховська,
викладач по класу

фортепіано Слов'янської 
музичної школи

11 ТРАВНЯ ВІДЗНАЧАЄ 
СВІЙ ЮВІЛЕЙНИЙ ДЕНЬ 

НАРОДЖЕННЯ 
ВІРА ІЛЛІВНА
 ВОЛОШИНА! 

За свої 90 років пережила 
вона і голод, і холод, і лихоліт-
тя Другої світової, але ніколи 
не опускала рук.

Ох, які рушники, сорочки, 
наволочки вишивала наша 
майстриня, коли була молод-
шою, і дарувала їх своїм рід-
ним, друзям!

Зараз Віра Іллівна живе в 
Будинку ветеранів (село Дми-
трівка Знам'янського району 
Кіровоградської області.) Пе-
ресувається тільки в інвалід-
ному візку. Тут піклується 
про неї добрий і чуй-
ний персонал, але 
якихось особливих 
умов для щастя не-
має. 

Однак вона, го-
лубка сизокрила, 
посміхається і радіє 
небу, травичці зе-
леній, пташкам, що 
співають ... Ця мудра 
і доброї душі жінка 
— джерело любові та 
оптимізму для всіх, 
хто живе з нею по-
руч (і не тільки!).

ДОРОГА НАША 
ВІРА ІЛЛІВНО!
С Днём рождения, 

солнышко, Вас!
Мы хотим, чтоб 

в душе огонёк не погас,
Чтобы с Господом 

в сердце светлее жилось,
Чтобы с Верой всегда был 

Спаситель-Христос.

А весна пусть цветами
окутает Вас,

И живите сто лет — 
пожеланье от нас.

Мы любим Вас очень, 
Ильинична наша!

Ирина и Витя, 
Мишутка и Саша,

Алёша, Георгий, 
Тамара и Катя

И…, конечно же, Лилечка 
— внученька Ваша.

 Віра Іллівна — дивно 
гостинна людина. Незва-
жаючи на різницю в 30 
років, вона для мене улю-
блена старша подружень-
ка.

До побачення!

З любов'ю, 
Ірина Самсоненко,

 с. Трепівка,
Кіровоградська обл.

29 КВІТНЯ 
ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ У 
ГАЛИНИ АНАТОЛІЇВНИ 

ПРИСТУПИ 
з Луцька!

Дорога моя Галиночко! 
Вітаю тебе з днем народжен-
ня! Ніколи не сумуй, геть не-
дуги і печаль! Пам'ятай, що 
завжди є добро, яке переможе 
наші прикрощі. Нехай твоя 
прекрасна посмішка і душа 
зігрівають наші серця!

Мы с тобой совсем 
не постарели,

Просто косы наши поседели.
Но пройдут морозы 

и метели,
И опять наступят 

дни-капели!

Цілую, твоя однокурсниця 
Галина із Закарпаття

Мої милі, добрі «пантелей-
монівці»! Газета «Пантелей-
мон цілитель» надає мені сил 
і енергії! Нехай ще багато-ба-
гато, просто сила-силенна пе-
редплатників буде у вас. А я 
знову роблю сюрприз-перед-
плату  (починаючи з квітня) 
моїй відданій і дорогій одно-
курсниці — Галині з Луцька, 
з якою колись навчалися в 
Києві. Вже минули роки, але 

дружба і пам'ять 
про наші сесії і нав-
чання залишилися 
з нами назавжди. 
Галя дуже добра і  
ніжна людина !!!

Віра Іллівна 
у молодшому 
віці

Наша іменинниця ще 
у своєму будинку: позаду 
— вишиті нею власноруч 
подушки, поряд з нею — 
сусідка Галинка.

Здрастуй, дорога редакціє найдобрішої газети для до-
брих людей!

Як це благородно, що є у вас надзвичайно сонячна сторін-
ка, де ми можемо привітати наших іменинників і подарува-
ти їм через улюблену газету промінчик світла і щастя!

29 КВІТНЯ ВІДЗНАЧИЛА СВІЙ 
ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ТЕТЯНА 

АНАТОЛІЇВНА ПОНОМАРЬОВА 
з Добропілля! 

Моя Тетянка, па-
тронажна сестра.

З травня 2018 року дарую 
їй ваше чудове видання з та-
ким привітанням:

Нехай бригантина твого 
життя причалить до берегів 
щастя, а та дорога, по якій 
ти йдеш, буде всипана чер-
воними трояндами і біли-
ми ліліями вірності. І якщо 
правда, що зірка, яка впала, 
приносить людям щастя, то 
нехай твоє життя буде віч-
ним зорепадом.

Пусть у тебя в судьбе
Лучшее встречается.

С Божьей помощью дела

Быстро получаются.
Пусть счастливые года,

Светлые мгновения,
Бодрый дух, весёлый смех

Дарят настроение.
Шановна редакціє газети 

«Пантелеймон»! До Дня на-
родження чудової жінки Н. 
К. Іванової я оформила річну 
передплату на вашу газету. 
Несподівано отримала гро-
шовий приз, беручи участь 
у конкурсі «Ваш особливий 
2018 рік». Вирішила ці гро-
ші витратити на передплату 
своїм близьким і коханим лю-
дям як подарунок.

Інеса Львівна Королюк,
 м. Родинське, Донецька обл.


